
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/03/01 محمود دمحم دمحم السید عیسى 2186353 كفـءكفـء12011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/06/30 دمحم مصطفى غریب دمحم 2215523 كفـءكفـء22011/06/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2003/07/01 بسانت ابراھیم بدیر الششتاوى 1190480 كفـءكفـء32012/06/24 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 2011/03/01 إیناس عید السید إبراھیم 2166365 كفـءكفـء42011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 محمود دمحم دمحم صدیق 2181747 كفـءكفـء52011/06/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر العرب االعدادیة المشتركة 1999/03/24 شریف قطب ابراھیم الوردانى 1187887 كفـءكفـء12009/08/01 أمین مكتبة أول

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/06/30 ابراھیم عبد العاطى عبد السالم االحول 2208819 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

الشھید الصیحى االعدادیة 2011/06/30 احمد دمحم فاروق ماضى 2199310 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

ابو مندور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 السید دمحم دمحم السعودى 2208742 كفـءكفـء42011/02/28 أمین مكتبة

دسوق الرسمیة لغات االعدادیة 2011/06/30 امیرة رمضان دمحم السنوسى 2169059 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

سعد شتا المشتركة االبتدائیة 2011/06/30 امیرة عطا احمد درویش 2265351 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

الشھید أحمد عنتر الجمل 2011/03/01 إیمان شفیع دمحم إبراھیم 2203502 كفـءكفـء72011/03/01 أمین مكتبة

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/06/30 ایمان فكري عبد الصمد البستاوي 2164693 كفـءكفـء82011/07/03 أمین مكتبة

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/03/01 باسم عبدالھادى السید منیسى 2200731 كفـءكفـء92011/02/28 أمین مكتبة

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 حسام طھ عبد الستار ادریس 2164800 كفـءكفـء102011/02/20 أمین مكتبة

ابطو االبتدائیة 2011/03/01 حسام على محفوظ القصاص 2213217 كفـءكفـء112011/02/20 أمین مكتبة

محلة ابو على الثانویة 2011/06/30 حسن علي علي حماده 2176980 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/06/30 دعاء دمحم عبدة السدیمى 2199663 كفـءكفـء132011/07/03 أمین مكتبة

النجاح بنات 2011/03/01 رانیا احمدفؤاد عبده الطوخى 2156839 كفـءكفـء142011/02/20 أمین مكتبة

الشھید دمحم مقلد االبتدائیة 2011/06/30 رانیا الشاملى مبروك ھیبھ 2067624 كفـءكفـء152011/06/30 أمین مكتبة

رفعت سعد رجب للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/06/30 رانیا عادل علي االنھ 2265167 كفـءكفـء162011/07/03 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر ث 2011/06/30 رانیا عبد الحى السید البنا 2162495 كفـءكفـء172011/07/03 أمین مكتبة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید مدحت الزیات االبتدائیة 2011/06/30 ریھام ابراھیم محمود الریفى 2156634 كفـءكفـء182011/07/03 أمین مكتبة

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 سالي عرجاوي دمحم دردیر 2168103 كفـءكفـء192011/02/20 أمین مكتبة

وحدة أبو مندور االبتدائیة 2011/06/30 سوزان دمحم احمد العلواني 2165962 كفـءكفـء202011/07/03 أمین مكتبة

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 شیرین جابر على غزال 2164254 كفـءكفـء212011/02/28 أمین مكتبة

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/03/01 عبیر عبد العزیز دمحم الخابیة 2166943 كفـءكفـء222011/02/20 أمین مكتبة

مصطفى فاید االعدادیھ 2011/06/30 عبیر دمحم دمحم فاید 2175955 كفـءكفـء232011/07/03 أمین مكتبة

دسوق الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 عبیر ممدوح عبد الوھاب ابوزید 2202679 كفـءكفـء242011/02/28 أمین مكتبة

سنھور المدینة الجدیدة االبتدائیة 2011/06/30 عالء دمحم السید العنتبلى 2161971 كفـءكفـء252011/06/27 أمین مكتبة

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 غادة دمحم صالح العربى 2202713 كفـءكفـء262011/07/03 أمین مكتبة

الشون االبتدائیة 2011/06/30 فاتن  عبد الفتاح كامل  أبو عجور 2203931 كفـءكفـء272011/04/01 أمین مكتبة

رمسیس االبتدائیة 2011/06/30 فاتن  دمحم حسن النویشي 2200480 كفـءكفـء282011/07/03 أمین مكتبة

وحدة شباس الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 فاتن عبد اللطیف دمحم المسلمانى 2200796 كفـءكفـء292011/02/28 أمین مكتبة

الشھید حسن كامل ھیكل الثانویھ م 2011/06/30 دمحم احمد عبد الصمد عمارة 2199686 كفـءكفـء302011/07/03 أمین مكتبة

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم صبرى عباس دویر 2164212 كفـءكفـء312011/07/03 أمین مكتبة

ام المومنین االبتدائیة 2011/03/01 مرفت عبد الفتاح السعید النجار 2199330 كفـءكفـء322011/02/20 أمین مكتبة

ام المومنین االبتدائیة 2011/03/01 منى عید ابوالمكارم النجار 2160365 كفـءكفـء332011/03/01 أمین مكتبة

ابن خلدون االبتدائیة 2011/06/30 منى محمود محمود البستاوى 2216202 كفـءكفـء342011/07/03 أمین مكتبة
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سنھور الثانویة الصناعیة بنات 2011/06/30 مھا سعید دمحم على 2164238 كفـءكفـء352011/07/03 أمین مكتبة

أبو زیادة االبتدائیة 2011/03/01 نجاة شرف الدین ابراھیم االحول 2223595 كفـءكفـء362011/02/20 أمین مكتبة

الحیطة االبتدائیة 2011/03/01 نجفة عبدالمحسن عبدالرازق عیسى 2156599 كفـءكفـء372011/02/20 أمین مكتبة

الشھید مدحت الزیات االبتدائیة 2011/03/01 نرمین ثابت السید جمال الدین 2173479 كفـءكفـء382011/02/28 أمین مكتبة

ابو موسى االشعرى االبتدائیة 2011/06/30 نسرین احمد مصطفى القفاص 2164828 كفـءكفـء392011/07/03 أمین مكتبة

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 نیفین  محمود  عبد الوھاب أبو زید 2196819 كفـءكفـء402011/03/01 أمین مكتبة

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/03/01 نیفین ثابت السید جمال الدین 2181354 كفـءكفـء412011/02/28 أمین مكتبة

دسوق االعدادیة بنات 2011/03/01 ھبة احمد مغاوري الریس 2173545 كفـءكفـء422011/02/20 أمین مكتبة

الشھید عزت القاضي االعدادیة بنین 2011/06/30 ھبھ  دمحم حسن حكیرش 2200482 كفـءكفـء432011/07/03 أمین مكتبة

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/03/01 ھناء ابراھیم دمحم البنا 2200747 كفـءكفـء442011/02/28 أمین مكتبة

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 ھیام السعید قناوى الھوارى 2161211 كفـءكفـء452011/07/01 أمین مكتبة

دسوق الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 اسماء احمد دمحم البیاع 2214778 كفـءكفـء462011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

دسوق االعدادیة المھنیة المشتركة 2011/06/30 الھام كمال دمحم عیسى 2164581 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االبراھیمیھ االعدادیھ المشتركة 2004/07/01 إلھام محمود دمحم محمود 986521 كفـءكفـء482009/02/11 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/06/30 أماني سمیر دمحم شمیس 2271439 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة أبو مندور االبتدائیة 2011/03/01 امل اسام احمد جاویش 2208738 كفـءكفـء502011/02/20 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 تامر عطیة على قندیل 2202936 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دسوق الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 ریھام  فخري  دمحم أبو عیانة 2203927 كفـءكفـء522011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/03/01 سارة جابر عبد الغني سراج 2166073 كفـءكفـء532011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

لطفى السید االبتدائیة 2011/06/30 شیماء  رفعت  السید  شلبي 2173504 كفـءكفـء542011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/01 شیماء أحمد أحمد أبو سعدة 2203512 كفـءكفـء552011/02/20 أخصائى صحافة وإعالم

دسوق التجاریة بنین 2011/03/01 شیماء فوزي شحاتھ كشك 2175268 كفـءكفـء562011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

دسوق الثانویة الصناعیة بنات 2011/06/30 شیماء دمحموفاء عبدالمحسن دراج 2151848 كفـءكفـء572011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

سنھور الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 صباح صالح غریب العنتبلي 2163275 كفـءكفـء582011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

النجاح بنات 2011/06/30 صفاء عبدالعزیز دمحم غراب 2158374 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/06/30 صفیة عبد الغفور دمحم البنا 2181393 كفـءكفـء602011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

خالد عبد العظیم دمحمعبد العظیم شرف الثانویة /الشھید
المشتركة

2011/06/30 عبد المحسن دمحم الشیخ عبد المحسن رمضان 2169569 كفـءكفـء612011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/06/30 دمحم جمعھ  دمحم مطر 2203787 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

كنیسة الصرادوس االعدادیة 2011/06/30 دمحم دمحم السید البیلى 2205613 كفـءكفـء632011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروه  عبد الرؤف  عبد هللا  العبد 2202510 كفـءكفـء642011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/06/30 نانسي عبد الفتاح غریب عامر 2237571 كفـءكفـء652011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/06/30 نانى طة ابوالفتوح المالح 2202762 كفـءكفـء662011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عزت دمحم البریدى 2195963 كفـءكفـء672011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2003/10/01 مروة ابو النصر عبدالباعث البوھي 1193212 كفـءكفـء682012/06/24 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول
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كفر السودان االبتدائیة 2011/03/01 احمد انس دمحم الجوھري 2164150 كفـءكفـء692011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

شباس الشھداء االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 أسماء  دمحم رضا  الصاوي  الطویل 2203813 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/03/01 اسماء السید دمحم الشھاوى 2216067 كفـءكفـء712011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء دمحم على مرسى 2216468 كفـءكفـء722011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم مقلد االبتدائیة 2011/03/01 اسماعیل السید اسماعیل الطنوبى 2199410 كفـءكفـء732011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

الرافعى االبتدائیة 2011/03/01 اشرف كمال زكى میخائیل 2159285 كفـءكفـء742011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/01 انجى حامد ابوزید ابو النصر 2201712 كفـءكفـء752011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

كفر العرب االبتدائیة 2011/03/01 ایمان رفعت عبدالرحمن دمحم 2217231 كفـءكفـء762011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان على دمحم مجر 2156716 كفـءكفـء772011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید مدحت الزیات االبتدائیة 2011/03/01 دالیا عبد الكریم على دمحم 2197585 كفـءكفـء782011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

التربیة الفكریة بدسوق 2011/03/01 دالیا مجاھد عبد القادر الرشیدي 2164778 كفـءكفـء792011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

كفر ابو حسن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/03/01 دعاء محي الدین دمحم علیبة 2164672 كفـءكفـء802011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

فرامون االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 رامي  السید  خلیل  نویجي 2202487 كفـءكفـء812011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

كفر الشراعنة االعدادیة 2011/03/01 رشا عصام دمحم الكتعة 2164082 كفـءكفـء822011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

سنھور المدینة الرسمیة االبتدائیة 2011/06/30 سحر عبدالمقصود عبدالعظیم ھزاع 2232736 كفـءكفـء832011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم رزق الجمال االبتدائیة 2011/03/01 سماح توفیق عبد العزیز سحالي 2164657 كفـءكفـء842011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

ابن ھارون االبتدائیة 2011/03/01 شیرین جمال السید جعفر 2216482 كفـءكفـء852011/03/01 أخصائى تكنولوجیا
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الشباسیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 شیماء شعبان السید ابو خطیطة 2166954 كفـءكفـء862011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

الشھید حماده صابرإبراھیم جمعھ 2011/03/01 صابر احمد قطب ابوالفضل 2198444 كفـءكفـء872011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھید الصیحى االعدادیة 2011/06/30 صفاء صالح دمحم الشھاوى 2202692 كفـءكفـء882011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید وھبة كسبة االبتدائیة 2011/03/01 عبد المنعم  أحمد  أحمد جاویش 2203232 كفـءكفـء892011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 علیاء منصور عبد المطلب حسن القط 2164583 كفـءكفـء902011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

سنھورالمدینة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 ماجدة دمحم رزق الفضالي 2166886 كفـءكفـء912011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/06/30 ماریان عاطف مینا سمعان 2164682 كفـءكفـء922011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

البحرى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم ابراھیم دمحم بلوزة 2175115 كفـءكفـء932011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

محرم االعدادیة 2011/03/01 دمحم فتحى الشودافى عطیة 2202814 كفـءكفـء942011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 مروة عاطف عبد المنعم بدوى 2214520 كفـءكفـء952011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مصطفى دمحم دمحم غانم 2216761 كفـءكفـء962011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 منى ابراھیم ھالل العساسى 2159432 كفـءكفـء972011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید سلیمان دمحم الغمري االبتدائیة 2011/06/30 میادة احمد دمحم داود 2199403 كفـءكفـء982011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

البرنس االبتدائیة 2011/03/01 مینا صلیب نصیف میخائیل 2153237 كفـءكفـء992011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

ابیوقا االبتدائیة 2011/03/01 نانسي فھمي لبیب زكي 2174921 كفـءكفـء1002011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

عثمان القرضاوى االعدادیة بنین 2011/03/01 نورا احمد ابراھیم علیبة 2163289 كفـءكفـء1012011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

ابن تیمیھ االبتدائیة 2011/03/01 ھبة سمیر سعد باسیلى 2215859 كفـءكفـء1022011/02/28 أخصائى تكنولوجیا
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الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ  سعد  محمود  مرسال 2201142 كفـءكفـء1032011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

ابن خلدون االبتدائیة 2011/06/30 والء راضي حسان عبد النبي  سمرة 2165934 كفـءكفـء1042011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

لطفى السید االبتدائیة 2011/06/30 والء كامل دمحم الرشیدى 2182296 كفـءكفـء1052011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید نجیب سالم االعدادیھ بنین 2011/03/01 إیناس  یوسف  إبراھیم رمضان 2203237 كفـءكفـء1062011/04/01 أخصائى نفسى

الصیفر البلد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 رانیا  عبد الباسط  ابراھیم  نوار 2201790 كفـءكفـء1072011/07/03 أخصائى نفسى

دسوق االعدادیة بنات 2011/03/01 رانیا دمحمطلعت ابو الیزید الھابط 2213013 كفـءكفـء1082011/02/28 أخصائى نفسى

األشراف االعدادیة للبنات 2011/03/01 رشا  علي  دمحم  الھابط 2200521 كفـءكفـء1092011/02/20 أخصائى نفسى

الدسوقى االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 ریھام احمد سعد ابو بركة 2163302 كفـءكفـء1102011/02/20 أخصائى نفسى

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/06/30 زینب شلبي عبد الھادي  بندق 2176981 كفـءكفـء1112011/07/03 أخصائى نفسى

المندورة االعدادیة 2011/03/01 شیماء على خلیل دمحم 2064831 كفـءكفـء1122011/03/14 أخصائى نفسى

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 فیبي شكرى زكي باسوس 2176393 كفـءكفـء1132011/03/14 أخصائى نفسى

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 نرمین دمحم  جبر أبو قمر 2180885 كفـءكفـء1142011/07/03 أخصائى نفسى

النجار االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نعمة عبدالاله بھجات دمحم 2233914 كفـءكفـء1152011/03/01 أخصائى نفسى

الشھید دمحم مقلد االبتدائیة 2011/06/30 ابراھیم رزق عبد العظیم عامر 2271222 كفـءكفـء1162011/07/03 أخصائى اجتماعى

دسوق التجاریة بنین 2011/06/30 احمد شبل عبدالوارث یوسف 2208604 كفـءكفـء1172011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عزت القاضي االعدادیة بنین 2011/06/30 احمد دمحم عطیة  شعبان 2168095 كفـءكفـء1182011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد دمحم ھانى فؤاد الصیاد 2187751 كفـءكفـء1192011/04/01 أخصائى اجتماعى
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شابة االعدادیة 2011/06/30 أسماء ابراھیم دمحم سرحان 2076375 كفـءكفـء1202011/07/03 أخصائى اجتماعى

عتل فرامون االبتدائیة 2011/06/30 أسماء عبد المولى غازي  أحمد 2197374 كفـءكفـء1212011/07/03 أخصائى اجتماعى

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/06/30 الشیماء عبد المنعم عبد المقصود جعفر 2168111 كفـءكفـء1222011/07/03 أخصائى اجتماعى

كفر السودان االعدادیة المشتركة 2011/06/30 امال بكر الصدیق حسن ابراھیم 2176979 كفـءكفـء1232011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى جامع االبتدائیة 2011/06/30 أمیره  دمحم  إبراھیم  غانم 2201141 كفـءكفـء1242011/04/01 أخصائى اجتماعى

خالد عبد العظیم دمحمعبد العظیم شرف الثانویة /الشھید
المشتركة

2011/06/30 انور  السید عبدالقادر شریف 2159519 كفـءكفـء1252011/07/03 أخصائى اجتماعى

النھر العظیم االبتدائیة 2011/06/30 ایمن جمال دمحم ابوشرابیة 2155205 كفـءكفـء1262011/07/03 أخصائى اجتماعى

اللواء فتح هللا سالمة 2011/06/30 ایناس حامد دمحم عرفھ 2159034 كفـءكفـء1272011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابن ھارون االبتدائیة 2011/06/30 بھاء ابراھیم الدسوقي دمحم شلبي 2164133 كفـءكفـء1282011/07/03 أخصائى اجتماعى

كنیسة الصرادوس االعدادیة 2011/06/30 تحیة عادل عبدالرحیم ابوكیلھ 2156461 كفـءكفـء1292011/07/03 أخصائى اجتماعى

محرم االعدادیة 2011/06/30 ثانیة السعید فریج ابو خشبة 2166888 كفـءكفـء1302011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/06/30 حازم عبد السالم عرفان دمحم 2201447 كفـءكفـء1312011/07/03 أخصائى اجتماعى

الدسوقى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 دالیا دمحم دمحم غنیم 2187762 كفـءكفـء1322011/07/03 أخصائى اجتماعى

الكوم الكبیر االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 رانیا احمد احمد جمیل 2156571 كفـءفوق المتوسط1332011/07/03 أخصائى اجتماعى

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/06/30 رانیا دمحم إبراھیم المنیاوى 2174425 كفـءكفـء1342011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید سلیمان دمحم الغمري االبتدائیة 2011/06/30 رشا احمد حجازي الكومي 2166895 كفـءكفـء1352011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحیطھ االعدادیھ 2011/06/30 رشا دمحم احمد عابدین 2156616 كفـءكفـء1362011/04/01 أخصائى اجتماعى
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطراوى االبتدائیة 2011/06/30 رضا حمدي دمحم ابراھیم 2164633 كفـءكفـء1372011/07/03 أخصائى اجتماعى

رمسیس االبتدائیة 2011/06/30 زینب محمود محمود عید 2168029 كفـءكفـء1382011/07/03 أخصائى اجتماعى

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/03/01 سارة عطیة عبدة سحالى 2200825 كفـءكفـء1392011/02/20 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن االبتدائیة 2011/06/30 سارة دمحم شاھر عبد اللة دویر 2203513 كفـءكفـء1402011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو العینین االبتدائیة 2011/06/30 سلوى ابراھیم حسن  بكر 2160515 كفـءكفـء1412011/07/03 أخصائى اجتماعى

االبراھیمیھ االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 سلوى صالح موسى المالح 2216669 كفـءكفـء1422011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/06/30 سماء عبدالفتاح عبدالحمید النخالوى 2161017 كفـءكفـء1432011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/06/30 سمیحة سلیم دمحم عثمان 2188447 كفـءكفـء1442011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید فتحى ابو حطب االعدادیة المشتركة 2011/06/30 شرین السید ابراھیم صالح 1193553 كفـءكفـء1452011/04/01 أخصائى اجتماعى

شباس الشھداء االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 شوكت احمد ابراھیم اسماعیل 2201404 كفـءكفـء1462011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/06/30 عبده  صالح عبده  دیاب 2203216 كفـءكفـء1472011/07/03 أخصائى اجتماعى

دمروسلمان االبتدائیة 2011/06/30 عبیر دمحم عبد المنعم الصاوى 2202872 كفـءكفـء1482011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 عفاف  راضي  إبراھیم الجمال 2202493 كفـءكفـء1492011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید زكریا النحراوى االبتدائیة 2011/06/30 عمرو سمیر عبدربة عبد الال 2216435 كفـءكفـء1502011/07/03 أخصائى اجتماعى

تقسیم المعلمین  للتعلیم األساسى ریاض أطفال 2011/06/30 غادة  السعید  أحمد الفیومي 2202481 كفـءكفـء1512011/04/01 أخصائى اجتماعى

الكرادوة االبتدائیة 2011/06/30 فتحى جمال دمحمفتحى النجار 2164257 كفـءكفـء1522011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم حسن البدوي 2011/06/30 دمحم اسماعیل كامل ابو نور 2224704 كفـءكفـء1532011/07/03 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/06/30 مروة سمیر دمحم عبد الفتاح 2175167 كفـءكفـء1542011/04/01 أخصائى اجتماعى

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/06/30 مى عبد الرحمن ابراھیم عوض 2216157 كفـءكفـء1552011/04/01 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/06/30 نشوى سمیر دمحم سلیمان 2163988 كفـءكفـء1562011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشباسیة االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 نھال كمال زكریا الزعویلي 2166960 كفـءكفـء1572011/04/01 أخصائى اجتماعى

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ  عزت  عبد الغفار  خفاجي 2203812 كفـءكفـء1582011/02/28 أخصائى اجتماعى

ابو موسى االشعرى االبتدائیة 2011/06/30 ھناء سعید أحمد الحناوى 2203658 كفـءكفـء1592011/07/03 أخصائى اجتماعى

أم یوسف االعدادیھ المشتركة 1990/09/01 اكرام عبد الفضیل عبد المجید شراره 2192848 كفـءكفـء1602011/04/07 معلم أول أ

محلة  دیاى االعدادیة المشتركة 1991/09/01 صبحى محى ابراھیم الكفراوى 1174819 كفـءكفـء1612009/11/24 معلم أول أ

دسوق الثانویة الصناعیة بنین 1993/12/01 صالح ابراھیم عبد المطلب اللقاني 1179177 كفـءكفـء1622009/08/26 معلم أول أ

محلة ابو على الثانویة 1991/09/01 عبد الرحمن علي عبد الرحمن شرف الدین 1174352 كفـءكفـء1632009/08/26 معلم أول أ

االمل للصم وضعاف السمع بمنیھ جناج 1995/09/01 عبد هللا كیالني ابراھیم دراز 1179184 كفـءكفـء1642012/06/24 ماجیستیرمعلم أول أ

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 1984/06/17 أحمد عزت احمد سلیم 1161864 كفـءكفـء1652009/08/26 معلم أول

كوم النص االبتدائیة 1997/09/01 اشرف دمحم مغازى بركات 1711768 كفـءكفـء1662008/12/15 معلم أول

كفرأبراھیم ع المشتركھ 1999/03/24 السید حسین السید النجار 1186873 كفـءكفـء1672009/08/26 معلم أول

عبد الرحمن االبتدائیة 1997/02/20 سرحان عبد النبى عبده الدبور 1174871 كفـءكفـء1682008/12/15 معلم أول

كفرأبراھیم ع المشتركھ 1999/03/24 سعیدة مختار دمحم اللقاني 1170961 كفـءكفـء1692009/08/26 معلم أول

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 1981/09/01 عزالدین مصطفى دمحم جمعة 1709649 كفـءكفـء1702009/08/26 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العجوزین التجاریة المشتركة 2003/10/01 عال عبدالعال ابراھیم ذیدان 1193183 كفـءكفـء1712012/06/24 ماجیستیرمعلم أول

دسوق الثانویة الصناعیة بنین 2000/10/03 فلایر ابراھیم الدسوقي ابراھیم دردیر 1188193 كفـءكفـء1722012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

الشھید مدحت الزیات االبتدائیة 1990/09/01 فیفي دمحم دمحم النشار 1754938 كفـءكفـء1732009/09/26 معلم أول

محلة دیاى الثانویة 2003/07/01 متولي متولي متولي الجدع 1191345 كفـءكفـء1742012/06/24 ماجیستیرمعلم أول

دسوق الثانویة الزراعیة 2004/07/01 دمحم یوسف عبد المعطي یوسف 1667796 كفـءكفـء1752012/08/15 دكتوراهمعلم أول

دسوق الرسمیة لغات االبتدائیة 2002/05/01 محمود عبد الجابر مبروك دمحم 1188956 كفـءكفـء1762012/05/15 ماجیستیرمعلم أول

شابة االعدادیة 2002/05/01 والء دمحم دمحم عبدالوھاب 1581794 كفـءكفـء1772012/05/15 ماجیستیرمعلم أول

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 1997/02/20 یوسف حسن یوسف الجزار 1169924 كفـءكفـء1782009/08/26 معلم أول

الحیطة االبتدائیة 2011/06/30 ابتسام عبد المجید دمحم الدقدوقي 2166892 كفـءكفـء1792011/07/03 معلم

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم احمد محمود عفیفى 2198886 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

ابو مندور االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ابراھیم عبد القادر ابراھیم السعید 2163306 كفـءكفـء1812011/07/03 معلم

الصیفر البلد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم عبد الواحد دمحم یس 2163820 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم فؤاد احمد الطوخى 2169176 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 أحالم  خلیل  عبده  القفاص 2197415 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/03/01 احمد حامد دمحم عرفھ 2159052 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

دسوق الثانویة الصناعیة بنین 1994/06/22 احمد سعد الدین ابراھیم بركات 1158127 كفـءكفـء1862009/09/26 معلم

دسوق االعدادیة بنات 2011/06/30 احمد عبد الموجود على خلیفة 2202723 كفـءكفـء1872011/04/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

العجوزین االعدادیة 2011/03/01 احمد عزت شتا البریدى 2198932 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

محلة ابو على االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم السعید عیاد 1607333 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم حلمى ابو الیزید بجول 1578244 كفـءكفـء1902011/04/01 معلم

شابة االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم عبد الصمد المالحى 2187753 كفـءكفـء1912011/02/20 معلم

محلة ابو على االعدادیة 2011/06/30 احمد دمحم دمحم مرسي 2164203 كفـءكفـء1922011/07/03 معلم

الشون االبتدائیة 2011/06/30 احمد ممدوح دمحم حسب اللة 2220995 كفـءكفـء1932011/07/03 معلم

الشھید على ابراھیم سالم الطوخى االعدادیة 2011/06/30 اسامھ احمد محمود بكر 2232760 كفـءكفـء1942011/07/03 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/07/01 اسالم دمحم دمحم المصري 2176993 كفـءكفـء1952011/04/01 معلم

المندورة االبتدائیة 2011/06/30 أسماء  حسن  دمحم راضي 2202517 كفـءكفـء1962011/07/03 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/06/30 أسماء  قندیل  دمحم  الصباغ 2204557 كفـءكفـء1972011/07/03 معلم

كفر السودان االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ابراھیم ابراھیم ناصر شبل 2165914 كفـءكفـء1982011/04/01 معلم

ابو مندور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماء احمد احمد جاویش 2163307 كفـءكفـء1992011/02/20 معلم

البرنس االبتدائیة 2011/06/30 اسماء السید دمحم الشیخ 2188473 كفـءكفـء2002011/07/03 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 اسماء جابر على عماره 2232918 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

شباس الشھداء االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسماء سامى قطب فضل 2201429 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

البرنس االبتدائیة 2011/06/30 اسماء عبد المجید عبد العظیم ھزاع 2199056 كفـءكفـء2032011/07/03 معلم

شباس الشھداء االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 اسماء عطیھ دمحم الشرقاوى 2208698 كفـءكفـء2042011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

فرامون االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 اشرف صالح عبد الغفار المتیم 2166116 كفـءكفـء2052011/07/03 معلم

ابو خشبة االبتدائیة 2011/06/30 السعید جمال سعد ابو خشبة 2215797 كفـءكفـء2062011/07/03 معلم

رفعت سعد رجب للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/03/01 السید عبد الواحد دمحم فضل 2197402 كفـءكفـء2072011/02/20 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/03/01 السید على السید ناجع 2191472 كفـءكفـء2082011/02/20 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 السیدة محمود على غنیم 2155213 كفـءكفـء2092011/02/20 معلم

الشباسیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 الشیماء سمیح السید عبد الھادي صقر 2164713 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

المندورة االعدادیة 2011/06/30 الشیماء على على سیف ودن 2203641 كفـءكفـء2112011/07/03 معلم

2011/03/01 أبو مندور الثانویة الشیماء فكري جمال قنبر 2176983 كفـءكفـء2122011/02/20 معلم

كفرأبراھیم ع المشتركھ 2011/03/01 الھام  كمال  حمدون  صقر 2202488 كفـءكفـء2132011/02/20 معلم

الدسوقى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 الھام السید شعبان فرج 2169553 كفـءكفـء2142011/04/01 معلم

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/03/01 الھام عطیة على رمضان 2202734 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

شابة االبتدائیة 2011/06/30 الھام دمحم سعد النخالوى 2213688 كفـءكفـء2162011/07/03 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/06/30 ام كلثوم دمحم احمد امام 2201533 كفـءكفـء2172011/07/03 معلم

الكرادوة لریاض االطفال 2011/03/01 ام دمحم  دمحم عبد القادر السعودي 2179124 كفـءكفـء2182011/02/20 معلم

ابطو االبتدائیة 2011/06/30 امال السعید زكي عبد الصمد 2175148 كفـءكفـء2192011/07/03 معلم

محلة مالك لریاض االطفال 2011/03/01 امال سلیمان على ناصر 2161227 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

أبیوقا لریاض االطفال 2011/06/30 امال صبحى السید سویلم 2207191 كفـءكفـء2212011/07/03 معلم
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شباس الشھداء االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امال عادل كمال خلیل 2166106 كفـءكفـء2222011/02/20 معلم

محلة ابوعلى لریاض االطفال 2011/03/01 امال عطیة دمحم لبن 2181368 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

الشھید دمحم كمال البستاوي االبتدائیھ  بالعجوزین 2011/06/30 امانى عبد المنعم  دمحم قندیل 2159364 كفـءكفـء2242011/07/03 معلم

األشراف االعدادیة للبنات 2011/06/30 أمانى دمحم سالمھ عبد الرازق سالمھ 2203732 كفـءكفـء2252011/07/03 معلم

ابیوقا االبتدائیة 2011/03/01 امانى مصطفى دمحم الطباخ 2169081 كفـءكفـء2262011/02/20 معلم

دمروسلمان االبتدائیة 2011/03/01 أماني  فتحي  فؤاد  الرحماني 2200438 كفـءكفـء2272011/04/01 معلم

شابة االبتدائیة 2011/03/01 اماني ابراھیم مصطفى الدالي 2168035 كفـءكفـء2282011/02/20 معلم

كنیسة الصرادوسى لریاض االطفال 2011/03/01 اماني ابو السعود عبد اللطیف دراذ 2179022 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/06/30 أماني رضا علي أبو حالوة 2402024 كفـءكفـء2302011/07/03 معلم

ابطو لریاض االطفال 2011/03/01 اماني صالح عبد الھادي ابو العینین 2179079 كفـءكفـء2312011/02/20 معلم

الرافعى االبتدائیة 2011/03/01 اماني دمحم فتحي النجار 2166080 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 اماني یوسف امام سراج 2175221 كفـءكفـء2332011/07/03 معلم

الشھید أحمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار 2011/06/30 أمل  ماھر  دمحم  السرساوي 2200434 كفـءكفـء2342011/04/01 معلم

الكرادوة لریاض االطفال 2011/03/01 امل السید احمد شرارة 2179033 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/06/30 امل عبد العاطى محمود ابو العطا 2213857 كفـءكفـء2362011/07/03 معلم

مصطفى فاید االعدادیھ 2011/03/01 امل محمود احمد عبد العزیز 2213761 كفـءكفـء2372011/02/20 معلم

الشھید الصیحى االعدادیة 2011/03/01 امل وجدى عطیة  مینا 2151857 كفـءكفـء2382011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 أمیرة  أمین  السید  المصري 2202489 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

االبراھیمیة االبتدائیة 2011/03/01 أمیرة  عبد الحكیم  السید المالح 2196796 كفـءكفـء2402011/04/01 معلم

أبوموسى االشعرى لریاض االطفال 2011/03/01 أمیرة  دمحم فرید  قطب  أبو حالوة 2164362 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

الشون االبتدائیة 2011/06/30 امیرة السید معروف سراج 2216571 كفـءكفـء2422011/07/03 معلم

ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 امیرة الشوادفى ابراھیم ابوحلیمھ 2161255 كفـءكفـء2432011/02/20 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/03/01 امیرة صالح مصطفى الشرقاوى 2203526 كفـءكفـء2442011/02/20 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 امیرة فھمى السید سالم 2182818 كفـءكفـء2452011/02/20 معلم

الشھید الصیحى االعدادیة 2011/06/30 امیرة كمال كامل ابو العینین 2202437 كفـءكفـء2462011/07/03 معلم

الشھید دمحم رزق الجمال االبتدائیة 2011/06/30 أمیرة دمحم أبو الیزید رضوان 2200421 كفـءكفـء2472011/07/03 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 امیرة دمحم فتحي احمد جاویش 2179142 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 أمیمة  لبیب عبد هللا الصعیدي 2200420 كفـءكفـء2492011/02/20 معلم

ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2011/06/30 امیمة دمحم السعید عقل 2214020 كفـءكفـء2502011/07/03 معلم

شابة لریاض االطفال 2011/03/01 امینة عبد الحلیم عبد العزیز ریحان 2172113 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/06/30 امینة دمحم احمد الجرف 2214660 كفـءكفـء2522011/07/03 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 أمینھ یحى دمحم الغنیمى 2205170 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

أبوموسى االشعرى لریاض االطفال 2011/03/01 انتصار  دمحم  دمحم  أبو سمرة 2162093 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

أبو زیادة االبتدائیة 2011/06/30 انتصار حمدان على العشرى 2063754 كفـءكفـء2552011/07/03 معلم
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عثمان القرضاوى االعدادیة بنین 2011/03/01 انجى اشرف انیس فرج هللا نصر 2158410 كفـءكفـء2562011/04/01 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/06/30 إنجي رمزي شفیق إسكندر 2197110 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 انشراح طھ أبو الفتوح  المالح 2200486 كفـءكفـء2582011/02/20 معلم

النوایجة االعدادیة 2011/03/01 ایفین سامى عبد الفتاح جاب اللة 2216445 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان  عزیز  عبد الحى  الفرنونى 2162441 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

عثمان القرضاوى االعدادیة بنین 2011/06/30 ایمان  فتحى عبد الستار اسماعیل ابونور 2159104 كفـءكفـء2612011/07/03 معلم

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/03/01 ایمان  دمحم  السید  الدیباوى 2169909 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/03/01 ایمان احمد عبد هللا مطر 2181360 كفـءكفـء2632011/04/01 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 ایمان جالل احمد عیسى 2162477 كفـءكفـء2642011/02/20 معلم

المندورة االعدادیة 2006/10/20 ایمان جمعھ عبد المؤمن شبل 1607147 كفـءكفـء2652009/08/24 معلم

محلة ابو على الثانویة 2010/06/27 ایمان صبرى رشاد الحسینى 2140858 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 إیمان عبد الستار  خلیل  زغاوة 2203789 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

النھر العظیم لریاض األطفال 2011/03/01 إیمان عبد الوھاب  عبد القادر خفاجي 2203817 كفـءكفـء2682011/04/01 معلم

النجار االبتدائیة 2011/06/30 إیمان علي  دمحم یونس حمیده 2203816 كفـءكفـء2692011/07/03 معلم

الشھید دمحم كمال البستاوي االبتدائیھ  بالعجوزین 2011/06/30 ایمان فوزي عبد الفتاح حسان 2164697 كفـءكفـء2702011/07/03 معلم

وحدة أبو مندور االبتدائیة 2011/06/30 ایمان دمحم بیومى جاویش 2159511 كفـءكفـء2712011/07/03 معلم

ابو مندور لریاض األطفال 2011/03/01 ایمان دمحم عطیة الشناوى 2199083 كفـءكفـء2722011/04/01 معلم
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عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان دمحم فتح اللة ابوخضرة 2162415 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

منیة جناج االعدادیة 2011/03/01 إیمان محمود ذكي عبد العزیز 2200418 كفـءكفـء2742011/02/20 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 ایمان مصطفى دمحم لیمونة 2169542 كفـءكفـء2752011/02/20 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 أیمن  إبراھیم عبد السالم  شتا 2203219 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر ث 2011/03/01 أیمن  علي  دمحم  بالل 2203818 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

عبد الرحمن االبتدائیة 2011/03/01 إیناس  جمال  دمحم  أبو شوشھ 2203798 كفـءكفـء2782011/04/01 معلم

األشراف االعدادیة للبنات 2011/06/30 إیناس  عیسي  سیدأحمد السید 2200519 كفـءكفـء2792011/07/03 معلم

ملك ناصف لریاض االطفال 2011/03/01 إیناس  دمحم أحمد جبر 2203226 كفـءكفـء2802011/02/20 معلم

سعد شتا المشتركة االبتدائیة 2011/06/30 ایناس سعید باشا رزق 2224701 كفـءكفـء2812011/07/03 معلم

الشباسیة االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 ایھاب احمد زكى ابو عطیة 2210016 كفـءكفـء2822011/07/03 معلم

كوم النص االبتدائیة 2011/06/30 ایھاب صادق كامل شلبى 2215053 كفـءكفـء2832011/07/03 معلم

المندورة االعدادیة 2011/06/30 ایھاب محمود دمحم كمون 2176184 كفـءكفـء2842011/07/03 معلم

الطراوى لریاض األطفال 2011/03/01 بادیة  حلمي  دمحم البریدي 2203819 كفـءكفـء2852011/02/20 معلم

الشھید وھبة كسبة االبتدائیة 2011/06/30 بدریة دمحم على ابوزیدالحداد 2161278 كفـءكفـء2862011/07/03 معلم

ابطو االعدادیة 2011/06/01 بردیس قطب مبروك شلبي 2164742 كفـءكفـء2872011/05/09 معلم

على مبارك لریاض االطفال 2011/03/01 بسمة جابر احمد عبعوب 2153235 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

االبراھیمیة االبتدائیة 2011/03/01 بشرى احمد دمحم العونى 2160613 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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ابیوقا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 بشیرة ابراھیم یوسف جاویش 2161799 كفـءكفـء2902011/04/01 معلم

المندورة االبتدائیة 2011/03/01 بھیة حسن مصطفى دراز 2164628 كفـءكفـء2912011/02/20 معلم

المندورة االبتدائیة 2011/06/30 بھیة محمود على عمر عیسى 2203128 كفـءكفـء2922011/07/03 معلم

الشھید زكریا النحراوى االبتدائیة 2011/06/30 بوثینھ محمود  مرشدي  سلیمان 2197368 كفـءكفـء2932011/07/03 معلم

اللواء فتح هللا سالمة 2011/03/01 تغرید فتحى السید سالم 2164225 كفـءكفـء2942011/02/20 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 تناغى  دمحم  جمال عبد الفصیح 2160593 كفـءكفـء2952011/02/20 معلم

محلة مالك لریاض االطفال 2011/03/01 توحیدة السید دمحم دمحم رویھ 2161221 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 جانیت  عادل  روفائیل  عبد الشھید 2203805 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

فرامون االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 جبر سمیر عبد العزیز متولي 2163802 كفـءكفـء2982011/07/03 معلم

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/06/30 جماالت  سالم  دمحم المالح 2202490 كفـءكفـء2992011/07/03 معلم

عتل فرامون االبتدائیة 2011/03/01 جمیل  عبد الفتاح  راضي  الدیباوي 2197375 كفـءكفـء3002011/02/20 معلم

دمحم دمحم ابو داود 2011/06/30 جمیلھ حسن احمد بدر 2066905 كفـءكفـء3012011/07/03 معلم

كفرأبراھیم ع المشتركھ 2011/06/30 جیھان  أبو الیزید  إبراھیم غراب 2203802 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

محلة ابوعلى لریاض االطفال 2011/03/01 جیھان دمحم السید الشرقاوي 2164590 كفـءكفـء3032011/04/01 معلم

احمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار لریاض /الشھید جندي
األطفال

2011/03/01 جیھان منصور كامل شرف 2154027 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

الشھید علي سعد زھني الثانویة المشتركھ 2011/06/30 حازم عبد اللطیف دمحم سلیمان 2208828 كفـءكفـء3052011/07/03 معلم

فصول البحرى اإلعدادیة 2011/03/01 حسام رجب وھبة عبد الھادي 2163843 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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دمحم دمحم ابو داود 2011/06/30 حسام مسعد دمحم عبد الجلیل صقر 2181676 كفـءكفـء3072011/07/03 معلم

الشھید فتحى ابو حطب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسن السید موسى السقا 2198961 كفـءكفـء3082011/02/20 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 حسناء عبد الوھاب دمحم حسن مرزوق 2169489 كفـءكفـء3092011/04/01 معلم

كفر السودان االبتدائیة 2011/06/30 حماده  حسن  حماده  راضي 2202459 كفـءكفـء3102011/07/03 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/06/30 حنان  أحمد  علي  غزالھ 2253327 كفـءكفـء3112011/07/03 معلم

سنھورالمدینة الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 حنان  السید  عبد الرحمن  إبراھیم 2202512 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

وحدة أبو مندور االبتدائیة 2011/03/01 حنان حسین صدقي كمون 2181347 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

االبراھیمیھ االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 حنان رمضان زكى ابواسماعیل 2213935 كفـءكفـء3142011/07/03 معلم

عبد الرحمن لریاض األطفال 2011/03/01 دالیا  مفرح  یونس  خضر 2203807 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

سنھور الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 دالیا سعد دمحم المصري 2181706 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

ابطو لریاض االطفال 2011/06/30 دالیا نظمى دمحم شناق 2207194 كفـءكفـء3172011/07/03 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/06/30 دعاء  جمال الدین  دمحم  فاید 2197367 كفـءكفـء3182011/07/03 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/06/30 دعاء  حسن عبد القادر البحر 2216814 كفـءكفـء3192011/07/03 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 دعاء  عطیة  ابراھیم ابونصرة 2160476 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االعدادیة 2011/06/30 دعاء  محمود رجب صالح 2163303 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

عثمان القرضاوى االعدادیة بنین 2011/03/01 دعاء ابراھیم ابراھیم جمعھ 2158418 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

كفر السودان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء السید عبدالواحد ابوحطب 2212850 كفـءكفـء3232011/02/20 معلم
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دسوق الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 دعاء عبد العزیز دمحم الجمل 2215587 كفـءكفـء3242011/02/20 معلم

رمسیس لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء دمحم عبد الرحمن  اللقاني 2203934 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 دعاء محمود عبد الغني  راشد 2196798 كفـءكفـء3262011/02/20 معلم

كفرالسودان لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء محمود یونس رشوان 2203487 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

ابطو لریاض االطفال 2011/03/01 دولت محمود ابراھیم شحاتة 2207193 كفـءكفـء3282011/02/20 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 دینا  إبراھیم دمحم النجار 2196797 كفـءكفـء3292011/02/20 معلم

الشھید دمحم رزق الجمال االبتدائیة 2011/03/01 دینا مصطفى دمحم القاضي 2203477 كفـءكفـء3302011/02/20 معلم

االبراھیمیة االبتدائیة 2011/06/30 راضیة سامى سعد المزین 2201842 كفـءكفـء3312011/07/03 معلم

أبوموسى االشعرى لریاض االطفال 2011/03/01 رانیا  مسعد السعید  غنیم 2160455 كفـءكفـء3322011/02/20 معلم

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/03/01 رانیا رمضان قطب عمام 2216625 كفـءكفـء3332011/02/20 معلم

سعد شتا لریاض األطفال 2011/03/01 رانیا عبد الحمید دمحم السیسى 2218649 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

ابطو لریاض االطفال 2011/03/01 رانیا عبدالجید حسن ابوعمر 2207196 كفـءكفـء3352011/02/20 معلم

الشھید على ابراھیم سالم الطوخى االعدادیة 2011/06/30 رانیا دمحم یوسف على 2067606 كفـءكفـء3362011/07/03 معلم

منیة جناج االعدادیة 2011/03/01 رانیا ناجى احمد دراز 2156927 كفـءكفـء3372011/02/20 معلم

الشھید أحمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار 2011/03/01 رانیة حسن دمحمحسنى مختار 2161287 كفـءكفـء3382011/02/20 معلم

النجار االعدادیة المشتركة 2011/06/30 راویة دمحم عبد الجواد غنایم 2208824 كفـءكفـء3392011/07/03 معلم

أبو زیادة االبتدائیة 2011/06/30 رائف فاروق بدوي النجار 2166896 كفـءكفـء3402011/07/03 معلم
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كفرأبراھیم ع المشتركھ 2011/03/01 رباب حسنى على الھابط 2169956 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم

محلة دیاى الثانویة 2011/06/30 رباب عبد هللا عبدة  الرمسیسى 2200664 كفـءكفـء3422011/04/01 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/03/01 رباب دمحم یوسف عمران 2165952 كفـءكفـء3432011/02/20 معلم

دسوق الرسمیة لغات االعدادیة 2011/06/30 رحاب  أحمد  رمضان  الریفي 2197404 كفـءكفـء3442011/07/03 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 رحاب سمیر دمحم سعدخضیر 2169923 كفـءكفـء3452011/02/20 معلم

محلة ابو على االبتدائیة 2011/03/01 رحاب صالح دمحم الخطیب 2203621 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/03/01 رحاب متولى انیس وھدان 2201592 كفـءكفـء3472011/02/20 معلم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/06/30 رحاب دمحم احمد عیسى 2215552 كفـءكفـء3482011/07/03 معلم

كفرابراھیم لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب دمحم محمود شرعان 2203730 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

البرنس االبتدائیة 2011/03/01 رزقة دمحم عطیھ ابوزید 2208704 كفـءكفـء3502011/02/20 معلم

البرنس لریاض االطفال 2011/03/01 رشا  عبدة  دمحم الزیات 2162828 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 رشا السعید دمحم بدر الدین 2064593 كفـءكفـء3522011/07/03 معلم

النوایجة االعدادیة 2011/03/01 رشا رفعت عبدالعزیز نویجى 2158985 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

النجار االبتدائیة 2011/06/30 رشا عادل عبدربة عبد العزیز 2217970 كفـءكفـء3542011/06/30 معلم

تقسیم المعلمین للتعلیم األساسى  األعدادیة 2011/03/01 رشا عبد الحمید فرید موسى 2176988 كفـءكفـء3552011/02/20 معلم

سنھورالمدینة الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 رشا عزت  عبد المعطي  أبو سعدة 2202511 كفـءكفـء3562011/02/20 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/03/01 رشا على البدرى دمحم ابو حلیمة 2169087 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم
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كنیسة الصرادوس االعدادیة 2011/06/30 رشا دمحم البشیر السید الشھاوى 2156036 كفـءكفـء3582011/07/03 معلم

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/03/01 رشا دمحم رمضان العساسى 2155221 كفـءكفـء3592011/02/20 معلم

الشون االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم عبدالفتاح السنباطى 2219513 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

احمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار لریاض /الشھید جندي
األطفال

2011/03/01 رشا دمحم عبدالكریم عبدالعلیم 2161383 كفـءكفـء3612011/02/20 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/06/30 رشا دمحم دمحم قالشة 2223556 كفـءكفـء3622011/07/03 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/03/01 رضا  عبد العزیز حسن الدماطي 2166939 كفـءكفـء3632011/02/20 معلم

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/03/01 رغدا دمحم عبدالعزیز سراج الدین 2156734 كفـءكفـء3642011/02/20 معلم

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/06/30 رقیة زكریا دمحم الصالحى 2161246 كفـءكفـء3652011/07/03 معلم

الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/03/01 رمضان السعید دمحم صقر 2208595 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

ابو موسى االشعرى االبتدائیة 2011/03/01 ریھام فتحى احمد خطاب 2157051 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

دسوق االعدادیة بنات 2011/03/01 زینب سالم دمحم مصطفى 2212950 كفـءكفـء3682011/02/20 معلم

المندورة االبتدائیة 2011/06/30 زینة دمحم ابو عوف فرج 2203480 كفـءكفـء3692011/07/03 معلم

النجاح بنات 2011/06/30 سارة دمحم عبد المنعم ھواش 2199605 كفـءكفـء3702011/07/03 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/03/01 سالما أحمد مصطفى تفال 2228874 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 سالى فتحى سید احمد سعدون 2220726 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

ابطو االبتدائیة 2011/03/01 سالى محمود محمود البستاوى 2161362 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

خالد عبد العظیم دمحمعبد العظیم شرف الثانویة /الشھید
المشتركة

2011/03/01 سامح عبد المجید دمحم خاطر 2176067 كفـءكفـء3742011/02/20 معلم
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الشھید دمحم حسن البدوي 2011/06/30 سامح فوزى رمضان الریفى 2214542 كفـءكفـء3752011/04/01 معلم

المندورة االعدادیة 2011/06/30 سامي  عبد القادر  عبد الجواد  كمون 2203809 كفـءكفـء3762011/07/03 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 سامیة احمد علي دسوقي 2168040 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/03/01 سامیة صالح دمحم فضلیة 2165971 كفـءكفـء3782011/02/20 معلم

عبد الرحمن لریاض األطفال 2011/03/01 سامیة دمحم دمحم ابو حسن 2203014 كفـءكفـء3792011/02/20 معلم

الشھید طاھرالخولى لریاض االطفال 2011/03/01 ست  إبراھیم إبراھیم القط 2202452 كفـءكفـء3802011/02/20 معلم

سنھورالمدینة الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 سحر  إبراھیم جبر  جبر 2202513 كفـءكفـء3812011/02/20 معلم

المندورة االبتدائیة 2011/06/30 سحر  جمعھ  رزق  اللقاني 2202514 كفـءكفـء3822011/07/03 معلم

دمحم الصیاد لریاض األطفال 2011/03/01 سحر  صالح الدین  دمحم ھیبھ 2203810 كفـءكفـء3832011/04/01 معلم

النوایجة االعدادیة 2011/03/01 سحر فتحى ابراھیم السید 2074836 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 سحر فوزى فتحى علیبة 2203458 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

الشھید دمحم حسن البدوي 2011/03/01 سحر فوزى دمحم فرحات 2203663 كفـءكفـء3862011/04/01 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 سعاد  سمیر  إبراھیم  مطاوع 2203921 كفـءكفـء3872011/02/20 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/06/30 سعاد احمد عطیھ جاب هللا 2187783 كفـءكفـء3882011/07/03 معلم

كفر العرب االبتدائیة 2011/03/01 سعاد عنتر محمود یس 2175124 كفـءكفـء3892011/03/01 معلم

ابو العینین االبتدائیة 2011/03/01 سعاد كمال نجاح یوسف 2223579 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

المندورة االعدادیة 2011/06/30 سعد  عوض  یوسف  أبو غنیمة 2202516 كفـءكفـء3912011/07/03 معلم
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المندورة االعدادیة 2011/03/01 سعد نبیل حبشي عطیھ 2203638 كفـءكفـء3922011/04/01 معلم

أبیوقا لریاض االطفال 2011/06/30 سعیدة شیشتاوى حسن ناصر 2199355 كفـءكفـء3932011/07/03 معلم

ابن تیمیة لریاض األطفال 2011/03/01 سعیده ابراھیم ابراھیم الروبى 2156505 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

الشباسیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سلمى سلیمان رمضان الجروانى 2169867 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

فرامون االبتدائیة 2011/06/30 سماء سعد دمحم جبر 2191133 كفـءكفـء3962011/04/01 معلم

دسوق الثانویة بنات 2011/03/01 سماح حمدي إبراھیم الشابي 2200430 كفـءكفـء3972011/02/20 معلم

على مبارك لریاض االطفال 2011/03/01 سماح رشدى خلیل الشبراخیتى 2200616 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 سماح صبري السعید الدیب 2196787 كفـءكفـء3992011/04/01 معلم

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/06/30 سماح صالح خطاب  غنیم 2197365 كفـءكفـء4002011/07/03 معلم

الطراوى االبتدائیة 2011/03/01 سماح عبد الباقي عبد المعطي بصل 2164622 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 سماح عبدالحمید دمحم الشامى 2156695 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

كفر مجر لریاض األطفال 2011/06/30 سماح عطیة دمحم لبن 2181376 كفـءكفـء4032011/07/03 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/06/30 سماح فؤاد احمد الطوخى 2169095 كفـءكفـء4042011/07/03 معلم

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/03/01 سماح دمحم رجب اسماعیل شلبى 2200951 كفـءكفـء4052011/02/28 معلم

كنیسة الصرادوس االعدادیة 2011/06/30 سمر فؤاد احمد الدھمة 2214580 كفـءكفـء4062011/07/03 معلم

دسوق التجاریة للبنات 2011/03/01 سمسمة السعید دمحم المالح 2163285 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

كفرأبراھیم ع المشتركھ 2011/06/30 سمیر دمحم دمحم القشالن 2202889 كفـءكفـء4082011/07/03 معلم
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المندورة االعدادیة 2011/06/30 سمیرة  دمحم عبد الجید فاید 2169838 كفـءكفـء4092011/07/03 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/03/01 سناء السعید دمحم كحك 2179253 كفـءكفـء4102011/02/20 معلم

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 سناء عبده عبدالسالم غلمش 2156768 كفـءكفـء4112011/02/20 معلم

مصطفى فاید االعدادیھ 2011/06/30 سناء یسرى عبد الحمید ابو زور 2176035 كفـءكفـء4122011/07/03 معلم

كفر العرب االبتدائیة 2011/03/01 سھا دمحم بركات جعفر 2229019 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

محرم االعدادیة 2011/03/01 سھام رجب احمد عبد القادر 2181645 كفـءكفـء4142011/02/28 معلم

دسوق االعدادیة المھنیة المشتركة 2011/03/01 سھام ممدوح دمحم علي 2073231 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

كفر ابو حسن لریاض االطفال 2011/03/01 سھیر  فوزى عبد العظیم سلطان 2162821 كفـءكفـء4162011/02/20 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 سھیر الشرنوبى الشرنوبى بدران 2208826 كفـءكفـء4172011/07/03 معلم

الشھید وھبھ كسبھ لریاض االطفال 2011/03/01 سوزان عبد العظیم  عبد الباقي  غانم 2203806 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/06/30 سوزان دمحم صالح العربى 2213586 كفـءكفـء4192011/07/03 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/06/30 سوزان دمحم دمحم أبو یوسف 2200427 كفـءكفـء4202011/07/03 معلم

ابن تیمیھ االبتدائیة 2011/06/30 سوسو احمد  احمد  شعبان 2162732 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

النجار االبتدائیة 2011/06/30 سوسو حسن حجازي سلیم 2181329 كفـءكفـء4222011/04/01 معلم

مدرسةمحلـة دیاى التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 سیداحمد احمد على دعبس 2159017 كفـءكفـء4232011/07/03 معلم

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/03/01 سیلفیا نصر سعد اللة نصر 2216187 كفـءكفـء4242011/02/28 معلم

كفر العرب االبتدائیة 2011/03/01 شاھندة صالح عبده فلیس 2161015 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/06/30 شریف سعد عبد الرحمن الصعیدى 2202825 كفـءكفـء4262011/07/03 معلم

2011/03/01 فرامون لریاض األطفال شرین  أنیس  عون  أبو ھبره 2201139 كفـءكفـء4272011/02/20 معلم

دمحم الصیاد لریاض األطفال 2011/03/01 شرین حامد حامد الحیوى 2160400 كفـءكفـء4282011/03/01 معلم

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 شرین عبد المحسن خلیل رویھ 2196793 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

دسوق التجاریة للبنات 2011/03/01 شرین عبد المولى عبد العظیم جنوب 2229307 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

العجوزین التجاریة المشتركة 2011/03/01 شھیناز السعید احمد السحماوى 2195860 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 شیرین اسماعیل احمد ابو عمر 2200903 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

الشون االبتدائیة 2011/03/01 شیرین حمدین غازى فرج 2156789 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

العجوزین التجاریة المشتركة 2011/03/01 شیماء  السعید  احمد السحماوى 2160538 كفـءكفـء4342011/03/01 معلم

الشھید أحمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار 2011/03/01 شیماء  فتحي  الشوادفي  عطیھ 2200436 كفـءكفـء4352011/02/20 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء  دمحم  إبراھیم  الجماجموني 2162091 كفـءكفـء4362011/04/01 معلم

محلة دیاى الثانویة 2011/03/01 شیماء اسماعیل ابراھیم الجبسطى 2151682 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/03/01 شیماء رفعت أحمد الصباغ 2196799 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

كفر ابراھیم االبتدائیة 2011/06/30 شیماء سمیر خلیل الفار 2201829 كفـءكفـء4392011/04/01 معلم

وحدة شباس لریاض األطفال 2011/03/01 شیماء عبد الكریم حسن القاضى 2203652 كفـءكفـء4402011/02/20 معلم

كنیسة الصرادوس االعدادیة 2011/03/01 شیماء فتحى دمحم ھیكل 2171425 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

ابیوقا االبتدائیة 2011/03/01 شیماء فھمى عرجاوى الخولى 2187773 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم

-----------------------------------

7438of 2218 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وحدة أبو مندور االبتدائیة 2011/06/30 شیماء دمحم احمد كوھیة 2199416 كفـءكفـء4432011/04/01 معلم

دسوق االعدادیة بنات 2011/03/01 شیماء دمحم على فیاض 2213232 كفـءكفـء4442011/02/20 معلم

رمسیس لریاض االطفال 2011/03/01 شیمان  عبد هللا  دمحم  موسى 2203804 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

رمسیس لریاض االطفال 2011/03/01 صباح  رشدي  خلیل  الشبراخیتي 2200451 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 صباح بسیونى دمحم سمور 2169171 كفـءكفـء4472011/02/20 معلم

الحیطة لریاض االطفال 2011/03/01 صباح صالح عبدالعاطى سعد 2156609 كفـءكفـء4482011/02/20 معلم

أبو زیادة االبتدائیة 2011/02/23 صباح فتحى دمحم عبد المعطى 2139565 كفـءكفـء4492011/02/23 معلم

الشھید أحمد عنتر الجمل 2011/06/30 صباح مصطفى دمحم القرنشاوى 2202799 كفـءكفـء4502011/07/03 معلم

الشھید دمحم رزق الجمال االبتدائیة 2011/03/01 صبحى الزناتى مصطفى النجار 2213520 كفـءكفـء4512011/02/20 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 صدفة دمحم دمحم عید 2161299 كفـءكفـء4522011/02/20 معلم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/06/30 صفاء  صبحي  سعد  معروف 2203918 كفـءكفـء4532011/07/03 معلم

ابن تیمیة لریاض األطفال 2011/03/01 صفاء سید عبد العزیز حسن 2203726 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

االبراھیمیة االبتدائیة 2011/06/01 صفاء دمحم دمحم جامع 2176206 كفـءكفـء4552011/04/01 معلم

الطراوى االبتدائیة 2011/06/30 صالح  أحمد  دمحم  عمر السید 2197376 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

الشھید عزت القاضي االعدادیة بنین 2011/03/01 صموئیل سامى ذكى كمال 2197897 كفـءكفـء4572011/02/20 معلم

الدسوقى االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 ضیاء عوض احمد الدالى 2156812 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

كفر الشراعنة االعدادیة 2011/06/30 طارق احمد یونس الشباسي 2164018 كفـءكفـء4592011/07/03 معلم
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الطراوى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 عادل عبد الحلیم دمحم ابو النجاه 1612638 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

عتل فرامون االبتدائیة 2011/06/30 عبد السالم  دمحم  خطاب  عامر 2197369 كفـءكفـء4612011/07/03 معلم

ابطو االعدادیة 2011/03/01 عبدالحمید دمحم عبدالحمید اسماعیل 2190357 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

شابة االبتدائیة 2011/03/01 عبلھ سعید عبدالمقصود خلیفھ 2076111 كفـءكفـء4632011/02/20 معلم

الحیطھ االعدادیھ 2011/03/01 عبیر  عبد الخالق  عبد الجید   القزاز 2197419 كفـءكفـء4642011/03/01 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/06/30 عبیر ابراھیم عرجاوى الریس 2157073 كفـءكفـء4652011/07/03 معلم

منشاة على أغا االبتدائیة 2011/03/01 عبیر احمد حموده غراب 2232816 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

الشھید أحمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار 2011/06/30 عبیر السعید متولى الریفى 2202775 كفـءكفـء4672011/07/03 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/03/01 عبیر جمال عبد الرحمن زاھر 2201520 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

عباس العقاد االبتدائیة 2011/03/01 عبیر دمحم فتح هللا ابو خضره 2175193 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

سعد شتا لریاض األطفال 2011/03/01 عبیر دمحم كامل حمد 2218624 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

النجاح بنات 2011/06/30 عبیر دمحم دمحم غنیم 2158378 كفـءكفـء4712011/07/03 معلم

الشھید زكریا النحراوى لریاض االطفال 2011/03/01 عتاب  دمحم صبري  زاید 2202597 كفـءكفـء4722011/02/20 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 عدیلة دمحم دمحم حبلص 2161317 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

منیة جناج االعدادیة 2011/03/01 عزة احمد احمد حجازى 2207189 كفـءكفـء4742011/02/20 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/06/30 عزة احمد سیداحمد ابواسماعیل 2164261 كفـءكفـء4752011/07/03 معلم

الطراوى االبتدائیة 2011/06/30 عزة عبدالحمید عبدالستار الجروانى 2175380 كفـءكفـء4762011/06/30 معلم
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سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/01 عزیزة  عطیة عبد الحمید عطیة 2185936 كفـءكفـء4772011/03/01 معلم

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/03/01 عفاف محمود عبدالفتاح الدكرورى 2156546 كفـءكفـء4782011/04/01 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 عال  یوسف  یوسف  القاضي 2200524 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/06/30 عال عبد المطلب على ربیع دمحم ابوسلیمان 2201638 كفـءكفـء4802011/07/03 معلم

المندورة االعدادیة 2011/06/30 على عطیة دمحم ابوزرد 2202995 كفـءكفـء4812011/07/03 معلم

فرامون االبتدائیة 2011/03/01 علي كمال علي دمحم 2073763 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

كفر ابو حسن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/03/01 علي دمحم إبراھیم الفار 2228870 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

محلة دیاى الثانویة 2011/03/01 علیاء على مصطفى الخشاب 2156516 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

سعد شتا المشتركة االبتدائیة 2011/03/01 علیاء مدحت عبدالعزیز الروینى 2201470 كفـءكفـء4852011/02/20 معلم

منشاة على اغا اإلعدادیة 2011/03/01 عمرو رجب دمحم على 2201874 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 عمرو رمضان محفوظ عرابي 2181655 كفـءكفـء4872011/07/03 معلم

فرامون االبتدائیة 2011/03/01 عواطف دمحم توفیق الحصرى 2158949 كفـءكفـء4882011/02/28 معلم

ابن تیمیة لریاض األطفال 2011/03/01 غادة  إبراھیم دمحم بركات 2203223 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/06/30 غادة  محمود  عبد الرحمن  المستكاوي 2202491 كفـءكفـء4902011/07/03 معلم

كفرابراھیم لریاض االطفال 2011/03/01 غادة إبراھیم دمحم كشكى 2203731 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

سعد شتا لریاض األطفال 2011/03/01 غادة الدسوقى دمحم العزقھ 2160416 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 غادة السید احمد عبدالرسول 2161374 كفـءكفـء4932011/02/20 معلم
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الكرادوة لریاض االطفال 2011/03/01 غادة بسیوني السید بسیوني 2169501 كفـءكفـء4942011/03/01 معلم

النجاح بنات 2011/03/01 غادة سامى على الفخرانى 2213794 كفـءكفـء4952011/02/28 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/06/30 غادة سعد دمحم دمحم 2176985 كفـءكفـء4962011/04/01 معلم

دمروسلمان االبتدائیة 2011/03/01 غادة طلعت عبد المنعم حسنین 2181662 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/06/30 غادة عبد اللطیف عبد الفتاح دمحم عبد اللطیف 2168091 كفـءكفـء4982011/04/01 معلم

اللواء عبد العال السید لریاض األطفال 2011/03/01 غادة عیسى على السید 2161018 كفـءكفـء4992011/04/01 معلم

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/06/30 غادة كمال كامل ابو العینین 2181341 كفـءكفـء5002011/07/03 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/03/01 غادة ماجد احمد ابو قمر 2164750 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/06/30 غادة دمحم سعد البیسى 2160355 كفـءكفـء5022011/06/30 معلم

الكوم الكبیر االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 غادة دمحم علي دمحم جبر 2164647 كفـءكفـء5032011/07/03 معلم

النجار االبتدائیة 2011/03/01 غادة دمحم دمحم یونس 2227459 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

كفر مجر لریاض األطفال 2011/06/30 فاتن السعودى  بیومى الغروبى 2208371 كفـءكفـء5052011/07/03 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة  سامى عبد العزیز یحیى 2169892 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 فاطمة  عبد الرحمن  عبد الرحمن  ابراھیم 2162371 كفـءكفـء5072011/04/01 معلم

دسوق التجاریة بنین 2011/03/01 فاطمة عبد العال عبد المنعم مرسى 2202646 كفـءكفـء5082011/02/20 معلم

دمحم الصیاد لریاض األطفال 2011/06/30 فتحیة بیومى السید دراز 2201909 كفـءكفـء5092011/07/03 معلم

كوم النص االبتدائیة 2011/06/30 فتحیة مرسى احمد ابوالمكارم 2161267 كفـءكفـء5102011/07/03 معلم
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الشھید زكریا النحراوى االبتدائیة 2011/06/30 فریدة  عوض دمحم صالح 2160553 كفـءكفـء5112011/04/01 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 فوزیة السید دمحم ابو الخیر 2163271 كفـءكفـء5122011/02/20 معلم

محلة ابو على الثانویة 2002/11/09 فوزیة دمحم عبد الباعث غریب 2173651 كفـءكفـء5132011/02/20 معلم

اللواء عبد العال السید لریاض األطفال 2011/03/01 فیفى داود عبدالعظیم داود 2161019 كفـءكفـء5142011/04/01 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 قمر  مصطفي  عبد الكریم  فرج 2200439 كفـءكفـء5152011/02/20 معلم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/06/30 كریم  دمحم  دمحم  محلیس 2197383 كفـءكفـء5162011/07/03 معلم

منیة جناج االعدادیة 2011/06/30 كریم دمحم دمحم رجب 2371005 كفـءكفـء5172011/07/03 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/03/01 كریمة  إبراھیم  حسن  حمادة 2197405 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

الحیطة االبتدائیة 2011/06/30 كریمة عید ابراھیم شكرعلى 2156583 كفـءكفـء5192011/07/03 معلم

الصیفر البلد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 كمال السعید محمود رشوان 2161965 كفـءكفـء5202011/04/01 معلم

ابن ھارون لریاض األطفال 2011/03/01 كواكب عبدة محمود مبارك 2202986 كفـءكفـء5212011/02/20 معلم

الشھید طاھر الخولى االبتدائیة 2011/06/30 كوثر  ابراھیم عبد الرحمن  العسراوى 2162762 كفـءكفـء5222011/07/03 معلم

كفر الشراعنة االعدادیة 2011/06/30 لبنى مغازي عبد الشافي بعویش 2164063 كفـءكفـء5232011/07/03 معلم

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/06/30 لمیاء اشرف عبد المجید القصیر 2230308 كفـءكفـء5242011/07/03 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء فتحي علي حامد 2165943 كفـءكفـء5252011/07/03 معلم

الكرادوة االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 لمیاء فؤاد سالم حسن 2179170 كفـءكفـء5262011/07/03 معلم

االبراھیمیة االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء دمحم عماد الدین عبد المحسن دراج 2202784 كفـءكفـء5272011/06/30 معلم
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الشون االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء یوسف علي النخالوي 2188464 كفـءكفـء5282011/07/03 معلم

ابن ھارون االبتدائیة 2011/03/01 ماجد صبرى دمحم ابراھیم 2220270 كفـءكفـء5292011/02/28 معلم

النجار االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مبروكة  فریج  دمحم  بحیري 2200443 كفـءكفـء5302011/02/20 معلم

كوم النص االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 دمحم  سمیر  دمحم  حجازي 2164381 كفـءكفـء5312011/07/03 معلم

الكرادوة االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 دمحم  دمحم  دمحم  علي 2200446 كفـءكفـء5322011/07/03 معلم

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/06/30 دمحم ابراھیم  دمحم قاسم 2169162 كفـءكفـء5332011/07/03 معلم

الشھید دمحم حسن البدوي 2010/01/13 دمحم ابراھیم عباس دراز 2188449 كفـءكفـء5342011/03/01 معلم

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبد الصمد صبح 2181742 كفـءكفـء5352011/04/01 معلم

محلة دیاى الثانویة 2011/03/01 دمحم أحمد  عبد هللا مطر 2203820 كفـءكفـء5362011/02/20 معلم

دمحم دمحم ابو داود 2011/06/30 دمحم احمد عبدالھادى مسلم 2210605 كفـءكفـء5372011/07/03 معلم

ابو خشبة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم السید  أحمد عوض 2203212 كفـءكفـء5382011/02/20 معلم

مصطفى فاید االعدادیھ 2011/06/30 دمحم السید  السید  أبو سعدة 2203811 كفـءكفـء5392011/07/03 معلم

سنھور المدینة الجدیدة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم السید عطیة رخا 2225314 كفـءكفـء5402011/06/30 معلم

محلة  دیاى االعدادیة المشتركة 2010/10/13 دمحم الشحات خفاجى دمحم 1607353 كفـءكفـء5412011/02/20 معلم

دسوق الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 دمحم بھي الدین احمد العساسي 2168134 كفـءكفـء5422011/03/01 معلم

راغب للتعلیم األساسي االبتدائیة 2011/03/01 دمحم حمزة یوسف  المالح 2197399 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

الشھید دمحم دمحم عباس كسبھ االعدادیة 2011/06/30 دمحم سعد احمد جاویش 2164179 كفـءكفـء5442011/04/01 معلم
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جمال عبد الناصر ث 2011/06/30 دمحم شحاتة عبد العزیز الفقى 2223635 كفـءكفـء5452011/07/03 معلم

الشھید دمحم دمحم عباس كسبھ االعدادیة 2011/06/30 دمحم عبد الصمد مصطفى زید 2202667 كفـءكفـء5462011/07/03 معلم

النجار االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد العزیز دمحم مسعود 2164703 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

خالد عبد العظیم دمحمعبد العظیم شرف الثانویة /الشھید
المشتركة

2011/03/01 دمحم على عبدالخالق ماضى 2156796 كفـءكفـء5482011/03/01 معلم

دسوق الثانویة بنات 2011/03/01 دمحم ماھر دمحم المیھي 2166049 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

محلة  دیاى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم دمحم احمد ونس 2163300 كفـءكفـء5502011/07/03 معلم

سنھور المدینة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم دمحم حلمي ابو الیزید بجول 2168124 كفـءكفـء5512011/02/28 معلم

كفر العرب االبتدائیة 2011/06/30 دمحم دمحم دمحم عبد الرحمن 2203786 كفـءكفـء5522011/07/03 معلم

محلة ابو على االبتدائیة 2011/06/30 دمحم دمحم دمحم مرسي 2164617 كفـءكفـء5532011/07/03 معلم

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/03/01 دمحم مصطفى عبد العزیز عامر 1608769 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

وحدة شباس الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 محمود احمد مغازى المحص 1608652 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/01 محمود جمعھ على الحداد 2203525 كفـءكفـء5562011/02/20 معلم

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/03/01 مدحت  دمحم دمحم عطیھ 2202509 كفـءكفـء5572011/02/20 معلم

سنھورالمدینة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 مرام جمال بھجت  النجار 2166000 كفـءكفـء5582011/02/20 معلم

دمروسلمان االبتدائیة 2011/03/01 مرفت زغلول دمحم السید سعد 2179230 كفـءكفـء5592011/02/28 معلم

الشھید عبد هللا العریان االبتدائیة 2011/06/30 مروة ابراھیم عرجاوى الریس 2156705 كفـءكفـء5602011/07/03 معلم

سعد شتا المشتركة االبتدائیة 2011/06/30 مروة حسن ابراھیم القلیبى 2159398 كفـءكفـء5612011/07/03 معلم
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العجوزین التجاریة المشتركة 2011/06/30 مروة عبد اللة دمحم عبد الصمد 2159156 كفـءكفـء5622011/04/01 معلم

الشون االبتدائیة 2011/03/01 مروة على فتح اللة حمد 2216549 كفـءكفـء5632011/02/20 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 مروة فتحى فتحى حیدق 2156681 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

ابطو االبتدائیة 2011/03/01 مروه ابراھیم ابراھیم خلیل 1193501 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/03/01 مروه حلمى مصطفى الشناوى الھابط 2201548 كفـءكفـء5662011/02/28 معلم

كوم النص االعدادیة المشتركھ 2012/08/01 مروه زكریا السید ابراھیم 2473942 كفـءكفـء5672012/07/19 ماجیستیرمعلم

دسوق الثانویة بنات 2011/03/01 مروى ابراھیم دسوقي مروان 2166901 كفـءكفـء5682011/04/01 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/03/01 مشیرة دمحم دمحم نصار 2160508 كفـءكفـء5692011/02/20 معلم

محلة دیاى الثانویة 2011/03/01 مصطفى عبد المولى ابوزید السقا 2200871 كفـءكفـء5702011/04/01 معلم

أبو زیادة االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى عبد النبى السید شرارة 2215642 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/03/01 مفرح فؤاد احمد تاج الدین 2214507 كفـءكفـء5722011/04/01 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/06/30 منال حسن عبدالقادر البحر 2216176 كفـءكفـء5732011/07/03 معلم

عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 منال عبد الرحمن  ریاض رضوان 2162426 كفـءكفـء5742011/02/20 معلم

وحدة شباس لریاض األطفال 2011/03/01 منستورة  شحاتھ   دمحم  خفاجھ 2200522 كفـءكفـء5752011/02/28 معلم

العجوزین التجاریة المشتركة 2011/06/30 منى عادل موسى ھانى 2382483 كفـءكفـء5762011/07/03 معلم

محلة مالك لریاض االطفال 2011/03/01 منى دمحم ابراھیم الخولى 2161234 كفـءكفـء5772011/02/28 معلم

الشھید عبدالعاطى لریاض االطفال 2011/03/01 میرفت السید السید دراز 2156527 كفـءكفـء5782011/04/01 معلم
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سنھور المدینة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 میالد لویس عبدالمسیح عوض 2153230 كفـءكفـء5792011/03/01 معلم

فصول ابو خشبھ االعدادیة 2011/03/01 ناجى فتحى حسن ابو النضر 2202656 كفـءكفـء5802011/02/20 معلم

الكرادوة االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 ناجي  دمحم  عبد الواحد  إمام 2197384 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

سنھور المدینة لریاض االطفال 2011/03/01 نادیة خلیل إبراھیم المستكاوي 2203518 كفـءكفـء5822011/02/20 معلم

محلة ابو على االعدادیة 2011/03/01 نانسى قدرى مصطفى زعلوك 2156779 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

كفر مجر لریاض األطفال 2011/06/30 نجالء عبدالمھیمن عبدالحلیم الجروانى 2208693 كفـءكفـء5842011/07/03 معلم

النوایجة االبتدائیة 2011/06/30 نجالء فتحي ابراھیم حسانین 2164812 كفـءكفـء5852011/07/03 معلم

الشھید دمحم عید الخابیة 2011/06/30 نجالء ناجى عبد الخالق القصیر 2162517 كفـءكفـء5862011/07/03 معلم

أبوزیاده لریاض االطفال 2011/03/01 نجوان حسن شاكر محمود 2156552 كفـءكفـء5872011/04/01 معلم

محلة مالك االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 نجوى ابراھیم حسن دمحم بكر 2164644 كفـءكفـء5882011/07/03 معلم

النوایجة لریاض االطفال 2011/03/01 نجوى ابراھیم عمر ابراھیم رویحى 2179091 كفـءكفـء5892011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا العریان االبتدائیة 2011/06/01 نجوى السید سالمة خضر 2200772 كفـءكفـء5902011/05/09 معلم

الحیطھ االعدادیھ 2011/03/01 نجیة  عبد الخالق  عبد الجید  القزاز 2203793 كفـءكفـء5912011/04/01 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 ندا احمد احمد السید 2155216 كفـءكفـء5922011/07/03 معلم

شباس الشھداء الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 نرجس دمحم دمحم اللباد 2220749 كفـءكفـء5932011/02/28 معلم

عباس العقاد االبتدائیة 2011/03/01 نرمین  شعبان  عبد السالم  موماي 2202472 كفـءكفـء5942011/02/20 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 نسرین احمد ابراھیم السمالوى 2197772 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحیطھ االعدادیھ 2011/06/30 نسرین توفیق محى الدین  عبد الصمدعون 2159207 كفـءكفـء5962011/07/03 معلم

الشون االبتدائیة 2011/03/01 نسمھ احمد كمال عون 2214136 كفـءكفـء5972011/02/20 معلم

الشھید مصطفى عبدالعاطى االبتدائیة 2011/03/01 نسمھ دمحم امین بدر 1588751 كفـءكفـء5982011/04/01 معلم

ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نشوى  محمود دمحم  النشرتي 2203814 كفـءكفـء5992011/02/20 معلم

البرنس لریاض االطفال 2011/03/01 نشوى عبد العزیز حسنین شولح 2201762 كفـءكفـء6002011/02/20 معلم

محلة  دیاى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نشوى دمحم اسماعیل الشوربجي 2181691 كفـءكفـء6012011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا العریان االبتدائیة 2011/06/30 نشوى دمحم عبد اللطیف ابو زور 2220822 كفـءكفـء6022011/07/03 معلم

الشھید أحمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار 2011/06/30 نعمھ المغاوري محمود القطري 2197360 كفـءكفـء6032011/07/03 معلم

النوایجة لریاض االطفال 2011/03/01 نعیمة السید دمحم عرفھ 2173618 كفـءكفـء6042011/03/01 معلم

أبوزیاده لریاض االطفال 2011/03/01 نعیمھ علي  عبد المطلب  سعدیھ 2200492 كفـءكفـء6052011/02/20 معلم

مصطفى فاید االعدادیھ 2011/03/01 نفیسة شعبان احمد شعلة 2214669 كفـءكفـء6062011/02/28 معلم

محلة ابو على الثانویة 2011/03/01 نھا دمحم دمحم نصار 2181384 كفـءكفـء6072011/02/20 معلم

العجوزین االعدادیة 2011/03/01 نھاد  ندا  بسیوني  ندا 2197381 كفـءكفـء6082011/02/20 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 نھاد دمحم فتوح النخالوى 2208709 كفـءكفـء6092011/02/20 معلم

الشھید دمحم السعید الصیاد االبتدائیة 2011/03/01 نھال السعید انیس وھدان 2156724 كفـءكفـء6102011/02/20 معلم

اللواء فتح هللا سالمة 2011/03/01 نھال حسنى ابوزید مغیزل 2159182 كفـءكفـء6112011/02/20 معلم

جمال عبد الناصر ث 2011/03/01 نھال دمحمعاطف عبدالعزیز دمحم 2153233 كفـءكفـء6122011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/03/01 نھلة دمحم اسماعیل حمادة 2164755 كفـءكفـء6132011/02/20 معلم

الشھید زكریا النحراوى لریاض االطفال 2011/03/01 نھلھ    أحمد ذكي أبو عطیھ 2203803 كفـءكفـء6142011/02/20 معلم

2011/06/30 فرامون لریاض األطفال نھى  عرفھ  علي  العشماوي 2201140 كفـءكفـء6152011/07/03 معلم

ابطو االبتدائیة 2011/03/01 نھى عبد المنعم دمحم فضل اللة 2213561 كفـءكفـء6162011/02/28 معلم

شابة لریاض االطفال 2011/03/01 نھى فتحي خلیل ابو سعده 2173642 كفـءكفـء6172011/02/20 معلم

الشون االبتدائیة 2011/06/30 نورا دمحم فتوح األحول 2188460 كفـءكفـء6182011/07/03 معلم

محلة ابوعلى لریاض االطفال 2011/03/01 نوره السید محمود سالم 2164596 كفـءكفـء6192011/02/28 معلم

النجار لریاض االطفال 2011/03/01 نوره خلیل عبده القفاص 2166038 كفـءكفـء6202011/02/28 معلم

دسوق االعدادیة بنات 2011/06/30 نیفین السید شعبان فرج 2164121 كفـءكفـء6212011/06/30 معلم

النجاح بنات 2011/06/01 نیللى سامى دمحم عمارة 2201055 كفـءكفـء6222011/05/09 معلم

أبوالعنین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھالة صدقي دمحم جاویش 2188452 كفـءكفـء6232011/02/28 معلم

الحیطة االبتدائیة 2011/06/30 ھالة عطیة دمحم سلیم عوض 2175133 كفـءكفـء6242011/07/03 معلم

شابة االبتدائیة 2011/06/30 ھالة محمود  السید المحالوى 2202971 كفـءكفـء6252011/07/03 معلم

محلة ابو على االبتدائیة 2011/03/01 ھانم ابراھیم عبد الجواد نافع 2216417 كفـءكفـء6262011/02/28 معلم

الشھید علي سعد زھني الثانویة المشتركھ 2009/09/15 ھانى فتحى ابراھیم محفوظ 2357028 كفـءكفـء6272011/06/30 معلم

رفعت سعد رجب للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/03/01 ھانى دمحم دمحم البحیرى 1608746 كفـءكفـء6282011/02/20 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 ھبة  دمحم حسن ابونوفل 2201616 كفـءكفـء6292011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رمسیس لریاض االطفال 2011/03/01 ھبة  ممدوح  دمحم  الحبشي 2200454 كفـءكفـء6302011/03/01 معلم

العجوزین التجاریة المشتركة 2011/03/01 ھبة اللة یوسف ابراھیم رمضان 2199104 كفـءكفـء6312011/02/28 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/06/30 ھبة خمیس دمحم عبدربھ 2156756 كفـءكفـء6322011/07/03 معلم

الحیطة االبتدائیة 2011/06/30 ھبة سعید حسن  اسماعیل 2169070 كفـءكفـء6332011/07/03 معلم

عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 ھبة طلعت زكى راجح 2207187 كفـءكفـء6342011/04/01 معلم

ملك ناصـف االبتدائیة 2011/03/01 ھبة عبدهللا دمحم الشیخ 2161818 كفـءكفـء6352011/02/20 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 ھبة فتحى حسن  الخطیب 2156648 كفـءكفـء6362011/02/28 معلم

وحدة شباس الشھداء االبتدائیة 2011/06/30 ھبة فؤاد التھامى علیبة 2201949 كفـءكفـء6372011/07/03 معلم

سعد شتا المشتركة االبتدائیة 2011/06/30 ھبة دمحم احمد نور الدین 2201952 كفـءكفـء6382011/07/03 معلم

الشھید نجیب سالم االعدادیھ بنین 2011/06/30 ھبة دمحم عبد المنعم عبد الوھاب 2214812 كفـءكفـء6392011/04/01 معلم

الشھید الصیحى االعدادیة 2011/03/01 ھبھ  حسین  حسن تركي 2203808 كفـءكفـء6402011/02/20 معلم

لطفى السید لریاض االطفال 2011/03/01 ھبھ  سمیر  دمحم  حجازي 2164364 كفـءكفـء6412011/02/20 معلم

عباس العقاد االبتدائیة 2011/06/30 ھبھ ابراھیم ابراھیم مرزوق 2164730 كفـءكفـء6422011/07/03 معلم

كفر مجر لریاض األطفال 2011/06/30 ھبھ سامي عبد اللطیف البنا 2203722 كفـءكفـء6432011/07/03 معلم

كوم النص لریاض األطفال 2011/06/30 ھبھ سراج الدین حجازى حجازى 2383926 كفـءكفـء6442011/07/03 معلم

أبوموسى االشعرى لریاض االطفال 2011/03/01 ھدى  أبو الیزید  یوسف  غراب 2197417 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

النھر العظیم االبتدائیة 2011/03/01 ھدى ابراھیم دمحم السلمونى 2078552 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/06/01 ھدى السعید دمحم شمیس 2199026 كفـءكفـء6472011/05/09 معلم

الكرادوة االبتدائیة 2011/06/30 ھدى محمود دمحم بدران 2214530 كفـءكفـء6482011/07/03 معلم

ابن ھارون االبتدائیة 2011/03/01 ھدى مصطفى على غانم 1576131 كفـءكفـء6492011/02/20 معلم

سیدى جامع لریاض األطفال 2011/03/01 ھدیة عبدالعاطى ابوالمجد البیسى 2157066 كفـءكفـء6502011/02/20 معلم

النھر العظیم للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدیر خمیس توفیق عمارة 2163880 كفـءكفـء6512011/02/28 معلم

الشھید ابو المجد القاضي اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 ھشام جالل ابو الیزید ابو الفضل 2163866 كفـءكفـء6522011/04/01 معلم

الحیطة لریاض االطفال 2011/03/01 ھمت سعد مصطفى الدقدوقى 2156592 كفـءكفـء6532011/02/20 معلم

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/06/30 ھناء ابو زید عبدالفتاح عبد القادر 2070872 كفـءكفـء6542011/07/03 معلم

وحدة شباس لریاض األطفال 2011/03/01 ھناء السید دمحم علیبة 2220766 كفـءكفـء6552011/02/20 معلم

راغب للتعلیم األساسي االبتدائیة 2011/03/01 ھناء صبرى محمود الحلوانى 2156687 كفـءكفـء6562011/02/28 معلم

ابن ھارون لریاض األطفال 2011/06/30 ھناء صالح أحمد السدیمي 2230767 كفـءكفـء6572011/07/03 معلم

كفر السودان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھناء دمحم ابراھیم یونس 2216124 كفـءكفـء6582011/03/01 معلم

عباس العقاد لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء مسعد على الزغبى 2162397 كفـءكفـء6592011/02/28 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/06/30 ھند عبد الفتاح دمحم سلیم 2173513 كفـءكفـء6602011/07/03 معلم

سیدى جامع لریاض األطفال 2011/03/01 ھنیة دمحم عبدالعزیز نصر 2157062 كفـءكفـء6612011/02/28 معلم

لطفى السید لریاض االطفال 2011/03/01 ھیام رمزي أحمد جاویش 2248618 كفـءكفـء6622011/02/20 معلم

اللواء فتح هللا سالمة 2011/06/30 ھیثم شعبان عبد الحلیم الجروانى 1607342 كفـءكفـء6632011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى جامع االبتدائیة 2011/03/01 وائل السید السید الطباخ 2201865 كفـءكفـء6642011/02/28 معلم

النوایجة لریاض االطفال 2011/03/01 وردة عاطف علي رزق 2179057 كفـءكفـء6652011/03/01 معلم

دسوق الرسمیة لغات لریاض األطفال 2011/03/01 وسام سعد فتح هللا غانم 2160386 كفـءكفـء6662011/02/20 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/03/01 وسام عبد السالم عبد السالم الشناوى الھابط 2224815 كفـءكفـء6672011/02/20 معلم

تقسیم المعلمین للتعلیم األساسى األبتدائیة 2011/03/01 وفاء  عبده  رفاعي  سالم 2202439 كفـءكفـء6682011/02/28 معلم

الحیطة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء بسیونى دمحم بسیونى المستكاوى 2063749 كفـءكفـء6692011/03/14 معلم

كفرالسودان لریاض االطفال 2011/03/01 وفاء عبد الفتاح احمد عریف 2202901 كفـءكفـء6702011/02/28 معلم

محلة ابو على االبتدائیة 2011/06/30 وفاء عبد المنصف دمحم غریب 2270139 كفـءكفـء6712011/07/03 معلم

الشھید عاطف سالم االبتدائیة 2011/03/01 وفاء عطیة دمحم لبن 2181380 كفـءكفـء6722011/02/28 معلم

احمد مصطفي ابراھیم دمحم بلقدار لریاض /الشھید جندي
األطفال

2011/03/01 وفاء على عبدالحكیم فرحات 2190254 كفـءكفـء6732011/04/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 والء احمد عبد المعطى احمد 2176007 كفـءكفـء6742011/03/01 معلم

الكرادوة االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 والء حامد بھجت أبو الخیر 2203493 كفـءكفـء6752011/07/03 معلم

ممدوح الصردى الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 والء عاشور ھنداوى راجح 2218601 كفـءكفـء6762011/02/28 معلم

الشھید محمود المغربى االبتدائیة 2011/03/01 والء عبد السالم فھمي مكي 2214500 كفـءكفـء6772011/02/20 معلم

اللواء عبدالعال السید شباس الملح االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم اسماعیل حماده 2164765 كفـءكفـء6782011/02/28 معلم

شابة لریاض االطفال 2011/03/01 والء مصطفى درویش مصطفى 2166027 كفـءكفـء6792011/02/28 معلم

محرم االعدادیة 2011/03/01 ولید حمیدو حمزة جاویش 2063016 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دسوقكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

العجوزین الثانویة المشتركة 2011/06/01 ولید خضر حسن خضر 2214465 كفـءكفـء6812011/05/09 معلم

ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ولید شھدي عبد السالم عطا هللا 2165354 كفـءكفـء6822011/02/28 معلم

عتل فرامون االبتدائیة 2004/07/01 یوسف  محمود  یوسف  النخالوي 2197371 كفـءكفـء6832011/02/28 معلم

المستشار عبد السالم لیمونة االعدادیة 2011/03/01 یوسف على دمحم فضل 2159502 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

-----------------------------------

7438of 2233 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بیالكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بیال الصناعیة 2000/12/21 المغازى كمال دمحم المغازى نور الدین 1191221 كفـءكفـء12012/06/01 دكتوراهوكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 الشیماء عبد العلیم دمحم ابو الوفاء 2221940 كفـءكفـء22011/03/01 أمین مكتبة

مجمع رخا االبتدائى التجریبیة للغات 2011/06/30 امانى الشحات موسى فراج 2223945 كفـءكفـء32011/06/30 أمین مكتبة

حازق للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان حبیب دمحم ناصف 2222744 كفـءكفـء42011/03/14 أمین مكتبة

المنشیة االبتدائیة 2011/06/30 ایمان حسن عبد اللطیف مبروك 2221942 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/06/30 ایمان حیاتى عبد الملك سعید 2223964 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

احمد عبد العزیز 2011/06/30 حسناء مصطفى على العطافى المنشاوى 2228498 كفـءكفـء72011/07/03 أمین مكتبة

العایقةاالبتدائیة 2011/03/01 دعاء السید فوزى احمد 2205891 كفـءكفـء82011/03/14 أمین مكتبة

دمحم منصور ب 2011/03/01 راندا عبد الواحد عبد القادر احمد 2221949 كفـءكفـء92011/03/01 أمین مكتبة

ابشان االعدادیة المھنیة 2011/03/01 رحاب حسین محمود طعیمھ 2223960 كفـءكفـء102011/03/01 أمین مكتبة

ابو رفاعى االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم عبد القادر عبد العزیز 2224502 كفـءكفـء112011/03/14 أمین مكتبة

الترزى االبتدائیة 2011/06/30 رشا دمحم دمحم على 2224508 كفـءكفـء122011/06/30 أمین مكتبة

ابوسعید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 رفیده عبد العزیز عبد العزیز محبوب 2224512 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

احمد عبد العزیز 2011/06/30 سحر دمحم توفیق السید 2223948 كفـءكفـء142011/06/30 أمین مكتبة

السید فرحات االبتدائیة 2011/06/30 سمر سلیمان ابراھیم عبد الھادى 2221941 كفـءكفـء152011/07/03 أمین مكتبة

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/06/30 شرین مجدى عبد الحمید عمیرة 2234294 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

الوقف االبتدائیة  تعلیم االساسى 2011/06/30 شیماء رمضان عطیھ على حسن 2222750 كفـءكفـء172011/07/03 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عزبة نیل الحدیثة 2011/06/30 شیماء دمحم السید مندور 2221934 كفـءكفـء182011/06/30 أمین مكتبة

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 صفاء مرسى عبد الحلیم دمحم فرج 2222722 كفـءكفـء192011/06/30 أمین مكتبة

البنایوة االبتدائیة 2011/06/30 عالء عونى ابو العینین الحنفى 2222728 كفـءكفـء202011/07/03 أمین مكتبة

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 فاطمھ احمد على رخا 2222742 كفـءكفـء212011/03/01 أمین مكتبة

الحوه االبتدائیة 2011/06/30 مرفت البیلى كامل ابراھیم 2225679 كفـءكفـء222011/07/03 أمین مكتبة

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 مروه على دمحم دمحم البیلى 2224498 كفـءكفـء232011/03/01 أمین مكتبة

بیالالجدیدة المشتركة 2011/03/01 مروه كمال عبد الحى الحریرى 2223974 كفـءكفـء242011/03/14 أمین مكتبة

الكراكات 2011/06/30 منار دمحم ابراھیم عبد الحمید غالى 2224505 كفـءكفـء252011/06/30 أمین مكتبة

مصرب الجرن االبتدائیة 2011/06/30 منى جبر دمحم دمحم 2206002 كفـءكفـء262011/06/30 أمین مكتبة

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/03/01 منى عبد المنعم ابراھیم شادى 2222733 كفـءكفـء272011/03/14 أمین مكتبة

ابشان الجدیدة 2011/06/30 منى محسن على الدسوقى 2223968 كفـءكفـء282011/07/03 أمین مكتبة

سیدى المعداوى 2011/06/30 میاده ابراھیم خلیفھ عبدالرحیم 2225657 كفـءكفـء292011/06/30 أمین مكتبة

الماریة االعدادیة المشتركة 2011/06/30 نداء احمد صالح ابو المعاطى 2221939 كفـءكفـء302011/06/30 أمین مكتبة

الدیبة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/06/30 نھى ابراھیم المرسى دمحم الغلبان 2221936 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/06/30 ھبھ طھ حسن احمد سلیت 2222753 كفـءكفـء322011/07/03 أمین مكتبة

حلمى حسین االعدادیھ  م 2011/06/30 ھناء انور دمحم حسنین 2223969 كفـءكفـء332011/07/03 أمین مكتبة

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 ھنادى عبد المقصود عز الرجال احمد 2223949 كفـءكفـء342011/06/30 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بیالكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حازق للتعلیم االساسى 2011/06/30 احمد فاید دمحم علوانى 2225643 كفـءكفـء352011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الحـوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء البیلى ابو زید دمحم ابو زید 2220514 كفـءكفـء362011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشطوط االعدادى للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبد المعطى السعداوى عبد المعطى الصاوى 2220521 كفـءكفـء372011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

الھمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 مى دمحم السید ناصف 2225645 كفـءكفـء382011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

بیالالجدیدة المشتركة 2011/06/30 ھبھ ربیع عبد المنعم الدمیرى 2220528 كفـءكفـء392011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الكشاكوة 2011/03/01 ھند احمد احمد البرعى 2220516 كفـءكفـء402011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/06/30 ارینى صبحى حلمى اسكندر 2177050 كفـءكفـء412011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

الشطوط االعدادى للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان عبد الغنى دمحم ابو شعیشع 2227856 كفـءكفـء422011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 جبران سمیر جبران حبشى 2220359 كفـءكفـء432011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/03/01 ریھام یسرى لطفى عبد الحمید 2220406 كفـءكفـء442011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

احمد عبد العزیز 2011/06/30 شیماء السید دمحم یوسف 2220423 كفـءكفـء452011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

بیال االعدادیة بنات 2011/03/01 شیماء عبد الفتاح شحاتة شواف 2220410 كفـءكفـء462011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الجارحى للتعلیم األساسى 2011/03/01 على عبد الفتاح على دمحم 2229381 كفـءكفـء472011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/01 فاتن شحاتة عبد المطلب فراج 2220378 كفـءكفـء482011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

حافظ ابراھیم 2011/03/01 كریمان السید عبد الرحمن على 2227380 كفـءكفـء492011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/03/01 مروه ابراھیم احمد شریف 2220415 كفـءكفـء502011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 مریم نعیم میخائیل بطرس 2220419 كفـءكفـء512011/03/01 أخصائى تكنولوجیا
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

مجمع رخا االبتدائى التجریبیة للغات 2011/03/01 ندا العشرى احمد العشرى 2220533 كفـءكفـء522011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

ابو بدوى الثانویة المشتركة 2011/03/01 نورا ناجى حافظ عوض 2226798 كفـءكفـء532011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

ابو بدوى الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھانى سمیر عبد الفتاح عبد القادر 2201698 كفـءكفـء542011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/03/01 والء ابراھیم عبد الرحمن رخا 2220374 كفـءكفـء552011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الدیبة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/06/30 یاسمین عبد السالم الغریب المطرى 2220387 كفـءكفـء562011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

المنشیھ للتعلیم االساسى 2011/06/30 احالم ماضى یوسف ماضى 2220509 كفـءكفـء572011/07/03 أخصائى نفسى

الترزى االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 امانى سلیمان السید سلیمان یوسف عبدالرحمن 2220511 كفـءكفـء582011/03/01 أخصائى نفسى

سریوه الكبرى ع المشتركة 2011/06/30 انجــى فكیھ دمحم النصراوى 2220508 كفـءكفـء592011/07/03 أخصائى نفسى

بیال االعدادیھ بنین 2004/07/01 إیمان عبد الرؤوف بادیر ابراھیم 1190711 كفـءكفـء602009/02/17 أخصائى نفسى

عمارة االبتدائیة 2011/06/30 بسمھ محسن محمود على البشبیشى 2220512 كفـءكفـء612011/06/30 أخصائى نفسى

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دعاء دمحم على ابونصیر 2226203 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى نفسى

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 سمر دمحم السید المصلى 2227066 كفـءكفـء632011/03/01 أخصائى نفسى

عزبة نیل تعلیم اساسى اعدادى 2011/06/30 شیماء جمال على احمد 2229376 كفـءكفـء642011/06/30 أخصائى نفسى

بیال الصناعیة 2011/06/30 عمار على عبدالحمید الحسانین 2205039 كفـءكفـء652011/06/30 أخصائى نفسى

بیال الثانویة الزراعیة 2011/06/30 مروه عبدالنبى دمحم السفل 2220510 كفـءكفـء662011/07/03 أخصائى نفسى

الكوم الطویل ع المشتركة 2004/07/01 منار محمود عبد الحمید بطیخ 1193083 كفـءكفـء672009/09/01 أخصائى نفسى

ابو بدوى الثانویة المشتركة 1997/02/20 مایسة عبد المنعم دمحم داود 1156964 كفـءكفـء682012/11/01 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ
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یعمل بالدیوان 2011/03/01 ابراھیم عبدالعلیم ابراھیم العشرى 2225659 كفـءكفـء692011/03/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/30 ابراھیم دمحم عبداللطیف ضبعون 2266819 كفـءكفـء702011/06/30 أخصائى اجتماعى

مصرب الجرن االبتدائیة 2011/03/01 احمد شوقى اسماعیل حبسھ 2222661 كفـءكفـء712011/03/01 أخصائى اجتماعى

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 اسماء سعد توفیق عبد الغنى 2222697 كفـءكفـء722011/03/14 أخصائى اجتماعى

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/06/30 العطافى فضل العطافى أحمد العطافى 1545356 كفـءكفـء732011/06/30 أخصائى اجتماعى

احمد عبد العزیز 2011/03/01 أمانى سمیر دمحم النصراوى 2221917 كفـءكفـء742011/03/01 أخصائى اجتماعى

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/03/01 أمانى محب عبدالحمید ابوالمجد 2222555 كفـءكفـء752011/03/01 أخصائى اجتماعى

حافظ ابراھیم 2011/06/30 امل دمحم احمد متولى 2227840 كفـءكفـء762011/06/30 أخصائى اجتماعى

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/06/30 امنیھ احمد فؤاد ابراھیم حمد 2265755 كفـءكفـء772011/06/30 أخصائى اجتماعى

الحسین ریاض االطفال  تعلیم اساسى 2011/06/30 أمیره السید ابراھیم الوزیرى 2221908 كفـءكفـء782011/07/03 أخصائى اجتماعى

أنور سعید الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایمان دمحم مصطفى احمد 2227851 كفـءكفـء792011/03/14 أخصائى اجتماعى

ابو رفاعى االبتدائیة 2011/06/30 بھانة احمد احمد سالمة 2201776 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/06/30 جیھاد دمحم قطب على 2384635 كفـءكفـء812011/07/03 أخصائى اجتماعى

عزبة یوسف االعدادیة 2011/06/30 خلیل محمود حسن خلیل 2221909 كفـءكفـء822011/07/03 أخصائى اجتماعى

خاطر تعلیم اساسى 2011/03/01 دالیا ابراھیم ابراھیم مصطفى 2221911 كفـءكفـء832011/03/14 أخصائى اجتماعى

كــوم الحــجنـھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 راندا دمحم بدیر حسن 2222701 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجزار للتعلیم االساسى 2011/03/01 رانیا محمود عبد هللا سالم 2222682 كفـءكفـء852011/03/01 أخصائى اجتماعى
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جمال الدین االفغانى 2011/03/01 رباب احمد غریب شحاتھ 2171994 كفـءكفـء862011/03/01 أخصائى اجتماعى

الكوم الطویل 2011/06/30 رجاء دمحم محمود مصطفى 2222667 كفـءكفـء872011/06/30 أخصائى اجتماعى

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/06/30 رحاب احمد عبدالعزیز یوسف دوابھ 2222551 كفـءكفـء882011/06/30 أخصائى اجتماعى

سیدى المعداوى 2011/03/01 رشا عبد السمیع احمد زید 1544983 كفـءكفـء892011/03/01 أخصائى اجتماعى

الكوم الطویل التجاریة المشتركة 2011/06/30 رشا دمحم احمد عباده 2222672 كفـءكفـء902011/06/30 أخصائى اجتماعى

درویش االعدادیة المشتركة 2011/06/30 زیزى حسنى دمحم رزق 2222655 كفـءكفـء912011/06/30 أخصائى اجتماعى

حازق للتعلیم االساسى 2011/06/30 زینات الدسوقى رزق المتولى 2222569 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

كوم الحجنة 2011/07/01 زینب ابراھیم حسین عویضھ 2222679 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھیید شكرى االبتدائیة 2011/06/30 سامیھ شحاتھ ابوالعنین السید 2229665 كفـءكفـء942011/07/03 أخصائى اجتماعى

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/06/30 سناء فتوح عبدالرؤف الشربینى 2221912 كفـءكفـء952011/07/03 أخصائى اجتماعى

روس الفرخ االبتدائیة 2011/06/30 سھام حسن احمد طھ 1613028 كفـءكفـء962011/07/03 أخصائى اجتماعى

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/03/01 شرین السید مصطفى محمود 1545438 كفـءكفـء972011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/06/30 شرین صبري عبدالجواد بسیونى 1614512 كفـءكفـء982011/06/30 أخصائى اجتماعى

السید فرحات االبتدائیة 2011/06/30 شیرین عطیھ احمد عبدالرحمن ماضى 2383589 كفـءكفـء992011/07/03 أخصائى اجتماعى

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/06/30 شیرین دمحم دمحم ابو العنین 2222689 كفـءكفـء1002011/07/03 أخصائى اجتماعى

البنایوة االبتدائیة 2011/03/01 صدفھ فاروق عبدالمعز دمحم 2221907 كفـءكفـء1012011/03/01 أخصائى اجتماعى

الكوم الطویل 2011/03/01 عبیر اسماعیل الزاھى السید 2222565 كفـءكفـء1022011/03/14 أخصائى اجتماعى
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الكوم الطویل ع المشتركة 2011/06/30 غزالن السید احمد عبد الھادى احمد الجعب 2227608 كفـءكفـء1032011/06/30 أخصائى اجتماعى

عمارة االبتدائیة 2011/03/01 فاتن عادل السید مصطفى البلحى 2221913 كفـءكفـء1042011/03/01 أخصائى اجتماعى

مجمع رخا التجریبیة لغات ع 2011/06/30 فاطمھ عبد الموجود احمد الشناوى 2222692 كفـءكفـء1052011/07/03 أخصائى اجتماعى

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 فؤاده توفیق فؤاد عبد الفتاح 1185889 كفـءكفـء1062011/06/30 أخصائى اجتماعى

أنور سعید الثانویة المشتركة 2011/06/30 دمحم عبد هللا فرید الشناوى 2222685 كفـءكفـء1072011/07/03 أخصائى اجتماعى

السید حجازى االبتدائیة 2011/06/30 مروه زین العابدین اسماعیل المغازى حسن 2227082 كفـءكفـء1082011/06/30 أخصائى اجتماعى

بیال الثانویة الزراعیة 2011/03/01 مصطفى محمود ابو المعاطى الجزار 2222654 كفـءكفـء1092011/03/01 أخصائى اجتماعى

حافظ ابراھیم 2011/06/30 مھا المرسى المرسى على حطب 2223946 كفـءكفـء1102011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابو قطفة المشتركة 2011/02/28 مى دمحم قاسم سلیمان 2192908 كفـءكفـء1112011/07/03 أخصائى اجتماعى

بیالالجدیدة المشتركة 2011/06/30 میاده ابراھیم السید الدمیرى 2227843 كفـءكفـء1122011/06/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/30 نھا ابراھیم على الزمیتى 2228958 كفـءكفـء1132011/06/30 أخصائى اجتماعى

بیالالجدیدة المشتركة 2011/06/30 نورا فوزى ابو العنین السید 2222651 كفـءكفـء1142011/06/30 أخصائى اجتماعى

الجرایدة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 نوره حسنى حافظ صادق 2222648 كفـءكفـء1152011/06/30 أخصائى اجتماعى

عزبة نیل الحدیثة 2011/06/30 ھاشم السید السید القطرى 2227848 كفـءكفـء1162011/06/30 أخصائى اجتماعى

دمحمیوسف عامرتعلیم اساسى 2011/06/30 ھالھ احمد عبدالسمیع السید على 2222553 كفـءكفـء1172011/07/03 أخصائى اجتماعى

فصول ابشان التجاریة الملحقة 2011/03/01 ھبھ هللا محمود دمحم زیدان 2222677 كفـءكفـء1182011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشطوط تعلیم اساسى 2011/06/30 ھناء حمدى السید توفیق 2222575 كفـءكفـء1192011/07/03 أخصائى اجتماعى
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السید حجازى االبتدائیة 2011/06/30 ھناء فكرى ابو المعاطى دمحم 2222675 كفـءكفـء1202011/07/03 أخصائى اجتماعى

بیال الحدیثة 2011/06/30 ھنادى احمد دمحم السید أمین 2221915 كفـءكفـء1212011/07/03 أخصائى اجتماعى

روس الفرخ االبتدائیة 2011/06/30 والء سمیر عبد الحى الفرارجى 2222664 كفـءكفـء1222011/06/30 أخصائى اجتماعى

الكوم الطویل ریاض اطفال 2011/06/30 یاسمین عبد هللا عبد النبى خضر 2222695 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/06/30 یاسمین عبد الوھاب البدراوى عاشور 2222705 كفـءكفـء1242011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى المعداوى 1977/09/01 ابتسام علي حسین صابر 1150895 كفـءكفـء1252009/12/01 معلم أول أ

الشھیید شكرى االبتدائیة 1996/11/16 سمیر السید ابو زید السید 1153282 كفـءكفـء1262008/12/01 معلم أول أ

الكوم الطویل التجاریة المشتركة 1988/12/01 ماجدة صبرى على فراج 1157017 كفـءكفـء1272010/02/03 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1997/09/01 مشیر دمحم احمد الجندي 1186586 كفـءكفـء1282012/09/01 دكتوراهمعلم أول أ

بیال االعدادیھ بنین 1990/12/01 ناھد الدسوقى الحسانین السید 1588989 كفـءكفـء1292008/12/01 معلم أول أ

الجرایدة للتعلیم االساسى 1994/09/01 ابتسام عبدالحمید دمحم اسماعیل 1154265 كفـءكفـء1302008/12/01 معلم أول

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 1997/09/01 الھام محمود على الصعیدى 1186474 كفـءكفـء1312009/09/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 2003/10/01 زھراء على بدیر دمحم 1190817 كفـءكفـء1322012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

الجرایدة للتعلیم االساسى 1994/09/01 سعدیة محمود احمد ابراھیم 1156156 كفـءكفـء1332008/12/01 معلم أول

فوده االعدادیة تعلیم اساسى 1994/12/01 دمحم كمال علي عتمان 1153185 كفـءكفـء1342008/12/01 معلم أول

الناصریة االبتدائیة 1992/09/01 نفیسھ على على الحفناوى 1182121 كفـءكفـء1352008/12/01 معلم أول

شعبانھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دینا سمیر دمحم البلتاجى[ 2221089 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

نصـف ثان ابشان 2011/03/01 ابتسام عبدالنبى عوض عبدالعزیز 2222638 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

عزبة یوسف االعدادیة 2011/06/30 ابتسام دمحم على خمیس 2226913 كفـءكفـء1382011/07/03 معلم

دمحم یوسف عامر تعلیم اساسى ب 2011/03/01 ابتسام دمحم دمحم عوض 2222730 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 ابراھیم السید عبدالعزیز المرسى 2221842 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

حازق االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم السید یوسف شكر 2221870 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

دمحمیوسف عامرتعلیم اساسى 2011/03/01 ابراھیم دمحم حامد السید 2220325 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

الحریة 2011/06/30 ابراھیم دمحم عادل عباس عثمان 2225165 كفـءكفـء1432011/06/30 معلم

الھنداوى االبتدائیة 2011/03/01 ابوالعزم سعید السعداوى حسین 2225105 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

الشطوط االعدادى للتعلیم االساسى 2011/03/01 احالم دمحم عبدالحفیظ شحاتھ 2225118 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/06/30 احالم دمحم وحید دمحم زیدان 2224522 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

فصول بیالالثانویة التجاریةا الملحقة المشتركة 2011/06/30 احمد ابراھیم الدسوقى ریاض الشیخ 2225639 كفـءكفـء1472011/06/30 معلم

أبوشریف االبتدائیة 2011/03/01 احمد اسماعیل ابراھیم ابوزید 1191792 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 احمد السید دمحم الخواجھ 2225492 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

كوم المالحة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد العطافى السید دمحم 2206446 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/03/01 احمد المعداوى عبد الحمید حموده 2223967 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 أحمد زین الدین الزینى طھ 2222687 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

ابو قطفة المشتركة 2011/06/30 احمد عبدالفتاح عبدالحمید على 2224180 كفـءكفـء1532011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوسعید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد على عبدالخالق على 2226875 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

بنین. ابشان ع  2011/03/01 احمد لطفى عبدالجلیل السید زیدان 2225488 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

أبوشریف االبتدائیة 2011/06/30 احمد دمحم السید العشرى 2225499 كفـءكفـء1562011/06/30 معلم

ابو شریف تعلیم اساسى 2011/03/01 أسامة بدیر دمحم أبو العال 2193820 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

2011/06/30 العالمیة للتعلیم االساسى اسالم نجاح عبدالجواد دمحم 2393218 كفـءكفـء1582011/07/03 معلم

السید فرحات االبتدائیة 2011/03/01 اسماء اسماعیل عبدالحلیم اسماعیل 2220392 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

الترزى االبتدائیة 2011/06/30 اسماء السید موسى یوسف 2221110 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسمــــــــــاء عبدالرحمن قندیل دمحم 2220329 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 اسماء عبدهللا عباس نصـــــیر 2221816 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

السید حجازى لریاض االطفال 2011/06/30 اسماء دمحم العربى دمحم مرزوق 2223320 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء مصباح اسماعیل السید 2221820 كفـءكفـء1642011/03/14 معلم

أ. الھنداوى االعدادیة  ت  2011/03/01 اشرف رجب دمحم ابراھیم 2200925 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/03/01 البیلي دمحم ابراھیم دمحم 2191530 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

نصـف ثان ابشان 2011/03/01 السید الرفاعى السید دمحم 2200993 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى 2011/03/01 السیدة السید اسماعیل سالم 2221681 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

كوم المالحة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 السیده سعد دمحم ابو العز 2202918 كفـءكفـء1692011/06/30 معلم

بنین. ابشان ع  2011/03/01 الشحات شعبان محمود عبدالقادر 2200936 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

2011/03/01 العالمیة للتعلیم االساسى الھام عبدالخالق عبدالرحمن احمد مصطفى 2227044 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 امانى السید حسب هللا المعداوى 2225646 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

الناصریة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 امانى السید مصطفى احمد 2220465 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/03/01 امانى عزت دمحم احمد 1602983 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

فصول روس الفرخ االعدادیة 2011/06/30 امانى فؤاد احمد ابراھیم عجور 2228799 كفـءكفـء1752011/07/03 معلم

بیال الثانویة الزراعیة 2011/06/30 امانى كامل عبد الوھاب الحوفى 2221888 كفـءكفـء1762011/07/03 معلم

ابوسعید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 امانى دمحم قندیل الھوارى 2222574 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

بیال االعدادیة بنات 2011/03/01 امانى یوسف عبدالحمید دمحم 2221589 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

عمارة االبتدائیة 2011/06/30 امل ابراھیم احمد سعد 2223248 كفـءكفـء1792011/07/03 معلم

الكوم الطویل ریاض اطفال 2011/03/01 امل صبرى فرج سلیمان 2223190 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 امل محمود حسن عبدالغني 2195186 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/06/30 امنیة احمد دمحم احمدعطا 2222645 كفـءكفـء1822011/06/30 معلم

كوم الحجنھ لریاض األطفال 2011/03/01 اموره شكرى حسین عبدالغنى 2223289 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

الجرایدة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 امیرة سامي عبدالفتاح دمحم 2195796 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 امیرة ماجد السید السعید 2201089 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

2011/03/01 العالمیة للتعلیم االساسى امیره الششتاوى ابراھیم الدالى 2223345 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال٥قریة  امیره بركات ابراھیم دمحم 2223291 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو بدوى ع بنین 2011/03/01 امیره دمحم المندوه محمود یوسف 2227068 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

بنین. ابشان ع  2011/06/30 امیره دمحم صالح على 2227012 كفـءكفـء1892011/06/30 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/06/30 امیره دمحم یاسین دمحم 2227034 كفـءكفـء1902011/07/03 معلم

الترزى االبتدائیة 2011/06/30 امینھ على احمد احمد البدوى 2224520 كفـءكفـء1912011/06/30 معلم

مصرب الجرن ریاض اطفال 2011/03/01 امینھ دمحم بركات البسطویسى 2223342 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

البنایوة االبتدائیة 2011/03/01 انوار دمحم عوض اسماعیل 2210266 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

جمال الدین االفغانى 2011/03/01 ایمان السید دمحم احمد 2189575 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

الھنداوى ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان خلیل دمحم حسن 2223256 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

سحبان ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان شعبان الدسوقى دمحم 2220427 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

بیال الصناعیةبنات 2011/03/01 إیمان صالح محمود فودة 2205804 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ایمان عبدالباسط الوردانى ابوشعیشع 2227439 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

سیدى المعداوى 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح شحاتھ شواف 2223246 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

الوقف االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 ایمان عبداللطیف عبدالرحمن دویدار 2227046 كفـءكفـء2002011/06/30 معلم

الجعاللیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان دمحم احمد السید 2200826 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 ایمن یوسف عبد النبى البدالى 2227552 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 ایناس السعید عبدالھادى ابراھیم 2222561 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایناس حلمى عبدالحلیم السید 2161672 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

بیال االعدادیة بنات 2011/06/30 ایناس على دمحم عبدهللا 2221060 كفـءكفـء2052011/06/30 معلم

بیال  للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/03/01 ایناس دمحم سامي عبد العزیز 1544821 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

كوم شیخ العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 آیـھ دمحم ابراھیم السید 2220114 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

سریوه الكبرى ع المشتركة 2011/03/01 ایھاب طارق بخیت ابراھیم 2223276 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب دمحم المغازي العراقي 2191288 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

دمحم یوسف عامر تعلیم اساسى ب 2011/03/01 بسمھ ابراھیم السید زید 2222632 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

سالمة ریاض اطفال 2011/03/01 بسمھ حسن بدیر حسن 2223185 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

الحسین االعدادیة  ــ  تعلیم اساسى 2011/03/01 بسمھ عطا دمحم حموده 2189894 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

خاطر ریاض اطفال 2011/03/01 بسمھ یاسر جمال عبدالباقى 2223260 كفـءكفـء2132011/03/14 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 تامر على على دمحم احمد 1544737 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 تھانى حسن دمحم حسن 2223344 كفـءكفـء2152011/06/30 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/03/01 تـــوبـھ سالم الوصیف الوصیف 2221078 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى 2011/06/30 جیھان كامل ابو شعیشع علي 2199746 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/06/30 جیھان معروف غازى شعیب 2225417 كفـءكفـء2182011/06/30 معلم

خاطر للتعلیم االساسى 2011/03/01 حازم دمحم دمحم قاسم 2225654 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى 2011/03/01 حسام الدین دمحم منصور 1545499 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

بیالالجدیدة المشتركة 2012/08/01 حسن ابوالعینین دمحم بدوى 2385775 كفـءكفـء2212012/07/07 ماجیستیرمعلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

احمد عبد العزیز ریاض اطفال 2011/03/01 حسناء دمحم حسن حسن 2223301 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

شعبانھ لریاض األطفال 2011/03/01 حكمت على صالح یوسف 2223336 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

خاطر للتعلیم االساسى 2011/06/30 حنان السید حسنین ابوالسعود 2221897 كفـءكفـء2242011/06/30 معلم

الحسین االعدادیة  ــ  تعلیم اساسى 2011/03/01 حنان دمحم الصاوى المرسى على 2221824 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

الماریة لریاض األطفال 2011/03/01 حنان محمود دمحم احمد 2223261 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

الكوم الطویل 2011/06/30 خالد ابراھیم دمحم ابوالعینین 2225413 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

ابو قطفة المشتركة 2011/03/01 خالد نبیھ عبد الوھاب محمود 1544764 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

بیال الثانویة الزراعیة 2011/03/01 خلیل عباس السعید خلیل 2222694 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

كفر العجمى الجدیدة 2011/03/01 دالیا صبرى حسن السمنودى 1545459 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/06/30 دالیا طھ السید الدمیرى 2225161 كفـءكفـء2312011/06/30 معلم

السید حجازى لریاض االطفال 2011/06/30 دالیا على احمد على العزب 2223251 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

الوقف االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 دالیا مجدى عبدالعلیم الدسوقى 2221659 كفـءكفـء2332011/03/01 معلم

السید فرحات االبتدائیة 2011/03/01 دعاء ابراھیم اسماعیل بدر 2225438 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

بیال الحدیثة 2011/06/30 دعاء ابوالمكارم دمحم البساطى 2393166 كفـءكفـء2352011/06/30 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 دعـــــــــاء السید شبل ناصف 2220345 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 دعاء عبد المحسن السید القصبي 1193427 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء عبدالعزیز الحفنى عبدالحمید 2221604 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بیال االعدادیھ بنین 2011/06/30 دعاء دمحم طاھر دمحم عبید 2225525 كفـءكفـء2392011/06/30 معلم

بنین. ابشان ع  2011/03/01 دعاء یحیى عبدالمجید على 2220482 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

الدیبة االبتدائیة 2011/03/01 دینا دمحم عبد الفتاح عبد القادر 1193423 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

حازق االبتدائیة 2011/03/01 رابحة الغزالى  عبدهللا دمحم 2195861 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

الكشاكوة 2011/06/30 رامى الشحات اسماعیل خلیل 2224173 كفـءكفـء2432011/07/03 معلم

االصالى االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/06/30 رانیا السید طلبھ صالح 2225641 كفـءكفـء2442011/06/30 معلم

حازق لریاض االطفال 2011/06/30 رانیا الغزالى عبدهللا دمحم 2223253 كفـءكفـء2452011/06/30 معلم

الھنداوى االبتدائیة 2011/06/30 رانیا جالل ابراھیم طلحھ 2225469 كفـءكفـء2462011/06/30 معلم

بدوى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 رانیا سامي عبد الحمید علي عبد هللا 2206460 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/03/01 رانیا مجدى عبد الحمید عمیره 2224515 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/06/30 رانیا معوض عبدهللا السید 2197185 كفـءكفـء2492011/06/30 معلم

دمحمیوسف عامرتعلیم اساسى 2011/06/30 رباح ابراھیم حسن على الطیبانى 2225524 كفـءكفـء2502011/06/30 معلم

الناصریة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 رحاب السید احمد عبد اللطیف 1544849 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

مصرب الجرن ع المتركة 2011/03/01 رحاب صالح دمحم محمود 2197853 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

الحریة 2011/03/01 رشا  السید على عبد الواحد دمحم 2195781 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

فصول ابشان التجاریة الملحقة 2008/05/08 رشا ابراھیم عبد الفتاح حجاج 2191175 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

كوم شیخ العرب االبتدائیةالمشتركة 2011/06/30 رشا ابوشعیشع عبدالحى ابوشعیشع 2225687 كفـءكفـء2552011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

احمد عبد العزیز 2011/06/30 رشا احمد حسن یوسف 2221867 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا زیدان على عبدالعاطى 2227797 كفـءكفـء2572011/03/14 معلم

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/03/01 رشا سعد توفیق البیومى 2221882 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

حافظ ابراھیم 2011/03/01 رشا صبرى جاد الششتاوى 2221862 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

جمال الدین االفغانى 2011/03/01 رشا عبدالباسط الورداني ابوشعیشع 2195829 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رشا عبدالباسط حامد على 2205418 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

الحسین االعدادیة  ــ  تعلیم اساسى 2011/06/30 رشا عبدالعزیز عبدالعلیم احمد غازى 2226918 كفـءكفـء2622011/06/30 معلم

الجارحى تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا عبدهللا احمد الدسوقى 2227796 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/06/30 رشا عبدهللا السید حامد 2225512 كفـءكفـء2642011/06/30 معلم

كوم الحجنة االبتدائیة الحدیثة 2011/06/30 رشا عبدالنبى دمحم ابوشعیشع 2205410 كفـءكفـء2652011/06/30 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 رشا فتحى دمحم عبد الفتاح 1544931 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

ابو سعید ریاض اطفال 2011/03/01 رشا كامل حسین كامل 2223308 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/06/30 رشا دمحم رمضان دمحم الجمال 2225160 كفـءكفـء2682011/06/30 معلم

العالمیھ لریاض األطفال 2011/03/01 رشا دمحم سعد مسعود 2223317 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 رشا معداوى جاد عبده 2225159 كفـءكفـء2702011/06/30 معلم

سریوة االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 رشا موسى على الزیادى 2225495 كفـءكفـء2712011/06/30 معلم

الدیبة االبتدائیة 2011/06/30 رضا  عبدالفتاح البسیوني المشرفي 2195791 كفـءكفـء2722011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

ابشان الثانویة بنین 2011/03/01 رضا عبدالقادر ابراھیم المرسى 2222630 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

الكوم الطویل ع المشتركة 2011/03/01 روحیھ فؤاد السید زوبع 2225409 كفـءكفـء2742011/03/14 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ریھام السید دمحم عطا هللا 2180410 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

عزبة یوسف االعدادیة 2011/06/30 زھیھ السید عبدالعزیز دمحم حسن 2225446 كفـءكفـء2762011/07/03 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 زینب على الصاوى المرسى 2225526 كفـءكفـء2772011/06/30 معلم

بیال االعدادیھ بنین 2011/06/30 زینب فاروق ابراھیم دمحم 2224177 كفـءكفـء2782011/06/30 معلم

الكوم الطویل ع المشتركة 2011/03/01 زینب كرم المصیلحى السید 2221674 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 زینب دمحم فزارى محمود 2223240 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

ابشان الجدیدة لریاض االطفال 2011/06/30 ساره غازى محمود احمد شادى 2223249 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

بدوى االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 سالى عبد المحسن دمحم سلیمان 2224519 كفـءكفـء2822011/06/30 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سالى دمحم ابراھیم عالم 1544881 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

بیال االعدادیھ بنین 2011/06/30 سامح ابراھیم الدسوقى على سكر 2222754 كفـءكفـء2842011/06/30 معلم

ابو قطفة المشتركة 2011/03/01 سامح عثمان دمحم ناصف 2202993 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

الشرقاویة تعلیم اساسى 2011/06/30 سامح على على احمد عبدالال 2197695 كفـءكفـء2862011/07/03 معلم

أبوشریف لریاض األطفال 2011/06/30 سحر احمد دمحم احمد 2223192 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

فصول روس الفرخ االعدادیة 2011/03/01 سحر النحاس دمحم على 2221885 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

كفر العجمى الجدیدة 2011/03/01 سعاد السید جاد عبدالخالق 2221107 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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أنور سعید الثانویة المشتركة 2011/03/01 سعاد صابر السید الفقى 2221593 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

مصرب الجرن االبتدائیة 2011/03/01 سعاده  عبدالعلیم عبدالسالم موسى 2200846 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

دمحم منصور ب 2011/06/30 سعد زین العابدین االمام نمور 2232914 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

حازق لریاض االطفال 2011/03/01 سلمى عبدالفتاح سعد سعد 2223264 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 سلمى ھاشم الشحات عبده 2227863 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 سلوى اسعد نجیب عبده 2225402 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 سلوى صالح عمرو قطب 2204849 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

العالمیھ لریاض األطفال 2011/03/01 سلوى فایز عبدالحلیم عبدالعاطى 2223315 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 سماح السید ابراھیم عالم 2220506 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/06/30 سماح حسنى حافظ صادق 2225168 كفـءكفـء2992011/07/03 معلم

بیال الصناعیةبنات 2011/03/01 سماح علي السید سعدیھ 1192502 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

مصرب الجرن االبتدائیة 2011/03/01 سماح لطفى عبد العزیز عیسى عیسى 2189752 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 سماح مجدى حسن المرسى 2225107 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

كوم المالحة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 سماح دمحم صبرى  السید الحفناوى 2205317 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

الجارحى للتعلیم األساسى 2011/03/01 سماح یوسف عوض احمد 2223954 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

بیال الصناعیة 2011/03/01 سمر احمد السید رخا 2221811 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

ابو قطفة االبتدائیة 2011/03/01 سمر صبرى بسیونى النجار 2222631 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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عزبة یوسف االعدادیة 2011/03/01 سمر صبرى فرج سلیمان 2221809 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

دمحمیوسف عامرتعلیم اساسى 2011/03/01 سمر عبدالمعبود دمحم العرابى 2227030 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

الدیبة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 سمر دمحم عبدالحلیم دمحم متولى 2227063 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/06/30 سمیره السعید ابوالیزید اللقانى 2221095 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سھام حامد عبدالفتاح المرشدى 2225500 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

الكشاكوه االعدایة المشتركة 2011/03/01 سھیر احمد احمد الحمادى 2223250 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/03/01 سوزان دمحم فؤاد السید 2224521 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

سالمة ریاض اطفال 2011/03/01 سومھ عبدالسالم احمد على عارف 2223331 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

الكشاكوة 2011/03/01 سومیھ سامى عبدالفتاح سالم 2222552 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

االصالى االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/06/30 شاكر تادرس بشاره عوض 2224523 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

عزبة نیل تعلیم اساسى ابتدائى 2011/06/30 شریف دمحم متولى عبدالھادى 2227048 كفـءكفـء3172011/07/30 معلم

سالمة االبتدائیة 2011/03/01 شریھان صبحى زكریا عبدالعال 2220334 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

الشیخ صابر لریاض االطفال 2011/03/01 شیرین حسنى عبدالحلیم السیدالشربینى 2223341 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

ابشان الجدیدة 2011/03/01 شیرین عاطف عبدالعزیز محمود 2222642 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

بیال االعدادیة بنات 2011/03/01 شیرین دمحم احمد مصطفى 2220462 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیرین دمحم عزت طھ ابراھیم 1544600 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

الشطوط تعلیم اساسى 2011/03/01 شیماء ابوشعیشع دمحم ابوشعیشع 2227072 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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ابو بدوى ع بنین 2011/06/30 شیماء البیومى محمود حسنین مھدى 2225395 كفـءكفـء3242011/06/30 معلم

االصالى ریاض االطفال 2011/03/01 شیماء السعید السید العزب 2223279 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیماء السید دمحم عبد الغنى دمحم 2221676 كفـءكفـء3262011/03/14 معلم

أ. الھنداوى االعدادیة  ت  2011/03/01 شیماء حمیده فرحات حسن 2221668 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

بیالالجدیدة المشتركة 2011/06/30 شیماء زكى على الجزار 2225462 كفـءكفـء3282011/06/30 معلم

الحریة 2011/03/01 شیماء زناتھ السید الجعب 2222717 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 شیماء سعد مصطفى المرسى 2224093 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

الجارحى تعلیم اساسى 2011/03/01 شیماء عبدالمعطى حسن عاصى 2221895 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

الكوم الطویل ع المشتركة 2011/03/01 شیماء على دمحم یوسف موسى 2224166 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

السید حجازى لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء فؤاد دمحم الجمال 2223319 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

روس الفرخ االبتدائیة 2011/06/30 شیماء دمحم طھ احمد 2221876 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/06/30 صابرا عبد اللطیف مصطفى ابوشعیشع 2239510 كفـءكفـء3352011/07/03 معلم

سالمھ االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 صباح السید احمد دمحم 2200817 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 صباح فتحى ابراھیم عبدالحمید 2205406 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

الجزار لریاض األطفال 2011/03/01 صدفھ عبدالمجید دمحم السید 2223187 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

بدوى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 صفا ابراھیم عبدالفتاح البسیونى 2221586 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

ابشان الجدیدة 2011/03/01 صفاء محسن على الدسوقى 2221823 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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بنین. ابشان ع  2011/03/01 عادل سمبو عبدالشافى محروس 2208440 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

الجعاللیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عاطف دمحم بدیر السید 2225415 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

حافظ ابراھیم 2011/03/01 عایده حسن جاد دمحم 2223244 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/03/01 عباس  حسن دمحم حسن 2193535 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

ارض مضرب رخا الثانویة المشتركة التجریبى 2011/03/01 عبد الحلیم رجب عبد الحلیم الغرباوي 2188658 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

جمال الدین االفغانى 2011/03/01 عبد الرازق عبد الفتاح عبد الرازق احمد 2221866 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

أبوشریف االبتدائیة 2011/03/01 عبد الھادي دمحم عبد الھادي  محمود 2200809 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/06/30 عبدالحلیم اسماعیل عبدالحلیم فوده 2221076 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

ابو شریف تعلیم اساسى 2011/03/01 عبدالحمید امام الشربینى امام 2223239 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبدالعزیز احمد عبدالعزیز شحاتھ 2220318 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

بیال الحدیثة 2011/03/01 عبدالعلیم عبدالحلیم الدسوقى على 2206374 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

أبوشریف االبتدائیة 2011/03/01 عبدهللا شعبان عبدالعزیز على سعدیة 2223238 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

فوده االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 عبیر  عبد الغني دمحم دمحم 2194506 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

ابوسعید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبیر احمد السعید دمحم على 2221111 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/06/30 عبیر عبد هللا صابر عبد هللا 2200893 كفـءكفـء3552011/07/03 معلم

احمد عبد العزیز 2011/06/30 عبیر على السید احمد 2225539 كفـءكفـء3562011/07/30 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/06/30 عتاب دمحم مصطفى مھدي 2202233 كفـءكفـء3572011/06/30 معلم
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ابو قطفة االبتدائیة 2011/03/01 عزة عبدالعزیز على دمحم 2221821 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/03/01 عزه خلیل ابراھیم عبدالرحمن 2222691 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

الشھید دمحم محمودبأبدوى لریاض األطفال 2011/03/01 عزه دمحم كمال احمد 2223325 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

بنین. ابشان ع  2011/06/30 عزیزه السید عنتر دمحم 2225541 كفـءكفـء3612011/07/03 معلم

روس الفرخ االبتدائیة 2011/06/30 عزیزه عطیھ عبدالرازق ابراھیم 2225454 كفـءكفـء3622011/06/30 معلم

كوم المالحة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 عصام دمحم محمود على 1151117 كفـءكفـء3632011/06/30 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 عفاف فوزى شحاتھ كشك 2203733 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

احمد عبد العزیز 2011/06/30 عفاف دمحم الشحات على سویلم 2225169 كفـءكفـء3652011/07/03 معلم

الشطوط االعدادى للتعلیم االساسى 2011/06/30 على السید دمحم المرسى 2225649 كفـءكفـء3662011/07/03 معلم

الشھیید شكرى االبتدائیة 2011/03/01 على عبد الھادي  على  مجاھد 2200990 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

الحسین االعدادیة  ــ  تعلیم اساسى 2011/03/01 على نظیر على دمحم 2225686 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

الھمة للتعلیم االساسى 2011/06/30 علي كامل علي سالم 2214558 كفـءكفـء3692011/07/03 معلم

الشیخ صابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 علیاء عبدالفتاح عبدالمعطى عاصى 2220471 كفـءكفـء3702011/03/01 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 علیمھ فتحى دمحم ابوالعنین دمحم المھدى 2226901 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

ابو رفاعى االبتدائیة 2011/03/01 عماد سویسرى دمحم دمحم 1544948 كفـءكفـء3722011/03/14 معلم

ابو قطفة المشتركة 2011/03/01 عنایات عماد رمضان على 2223255 كفـءكفـء3732011/03/01 معلم

شعبانھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عیده  عبداللطیف احمد متولي 2200896 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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كوم المالحة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 غاده جمیل موسى ابراھیم 1193457 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

ابو العمایم 2011/03/01 فادیھ محمود السید اسماعیل 2222724 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/03/01 فاطمة ابوالنواس مصطفى رمضان 2223346 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

الكوم الطویل 2011/03/01 فاطمة انور دمحم نمشھ 2222368 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

الشطوط تعلیم اساسى 2011/06/30 فاطمة دمحم الشربینى صالح 2221887 كفـءكفـء3792011/06/30 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاطمة محمود السید  حامد 2176433 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

الكوم الطویل 2011/03/01 فاطمھ جابر فرج غالى 2225656 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

الشطوط تعلیم اساسى 2011/06/30 فاطمھ عبدالعلیم عبداللطیف عبداللطیف 2225681 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

الشطوط االعدادى للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاطمھ عبدهللا حلمى السید 2227064 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

بیال الثانویة الزراعیة 2011/06/30 فاطمھ منصور عطا دمحم 2221886 كفـءكفـء3842011/06/30 معلم

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/06/30 فایزة  أحمد السید مصطفى 2197108 كفـءكفـء3852011/07/03 معلم

الشرقاویة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فتحیھ عبد القادر الشحات حجازى 1545772 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

مصرب الجرن االبتدائیة 2011/03/01 فتحیھ دمحم عبدالعاطى عطا 2220360 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

فوده االعدادیة تعلیم اساسى 2011/06/30 فتحیھ مختار دمحم على 2225479 كفـءكفـء3882011/06/30 معلم

سریوه الكبرى ع المشتركة 2011/03/01 فرس عزت دمحم احمد 2225108 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/03/01 فھیمة مصطفى محمود ابوشعیشع 2197784 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

العایقةاالبتدائیة 2011/03/01 فینان وحید السید على 1599946 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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عبد الحمید نورى التجاریة 2005/02/19 كریمھ ماھر محمود المنطاوى 2227027 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

البیاض االعدادیة المشتركة 2011/03/01 لبنى احمد عبدالمنجى احمد المغازى 2222652 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

ابو قطفة لریاض االطفال 2011/03/01 لطیفة عبدالغفار على سلیمان 2223298 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

الحسین ریاض االطفال  تعلیم اساسى 2011/03/01 لمیاء دمحم دمحم السید احمد 2223313 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

الھمة تعلیم اساسى 2011/03/01 لمیاء مصطفي رشاد ابراھیم 2218362 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

بدوى بالكركات ریاض األطفال 2011/03/01 لمیاء منسوب الشربینى الكرداوى 2223285 كفـءكفـء3972011/03/01 معلم

عمارة 2011/06/30 لیلى عبدالمعبود الزاھى یوسف 2225483 كفـءكفـء3982011/07/03 معلم

الكوم الطویل التجاریة المشتركة 2011/06/30 لیلى مصطفى على احمد السنور 2225167 كفـءكفـء3992011/07/03 معلم

الشرقاویة تعلیم اساسى 2011/03/01 لیلي سویسري دمحمدمحم طافح 1193368 كفـءكفـء4002011/03/01 معلم

الترزى االبتدائیة 2011/06/30 ماجدة المغازي  السید دمحم 2202824 كفـءكفـء4012011/07/03 معلم

سالمھ االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 ماجده مصطفى  محمود حماد سعید 2222757 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

كــوم الحــجنـھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 مایسھ احمد عبدالحمید دمحم 2220319 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

الجرایده ریاض اطفال 2011/03/01 مایسھ على بدوى على 2223283 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 مایسھ دمحم الصاوي سالم 2202871 كفـءكفـء4052011/06/30 معلم

الدیبة االبتدائیة 2011/03/01 محاسن  عبدالحكیم عبدالمالك عالم 2201068 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

الحـوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم ابراھیم ابو الفتوح حسن 2220330 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

حلمى حسین االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2200988 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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ابشان الثانویة بنین 2011/06/30 دمحم احمد دمحم عبد الرحمن 2224513 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

الكوم الطویل ع المشتركة 2011/03/01 دمحم المغازى عوض المغازى 2204433 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

فصول روس الفرخ االعدادیة 2011/03/01 دمحم انور بدیر ابراھیم 2223951 كفـءكفـء4112011/03/01 معلم

بدوى بالكراكات للنعلیم االساسى ج 2011/03/01 دمحم حسن بدیر حسن 1193389 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/03/01 دمحم حلمى عبدالعزیز غنیم 2221665 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

االصالى االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم زین العابدین دمحم اسماعیل 2222711 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 دمحم صالح دمحم غنیم 2225515 كفـءكفـء4152011/06/30 معلم

الشھیید شكرى االبتدائیة 2011/03/01 دمحم صدیق منصور النادى 2224518 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

ابشان الثانویة بنین 2011/06/30 دمحم صالح دمحم اسماعیل 2221836 كفـءكفـء4172011/07/03 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 دمحم عبد اللطیف  احمد متولي 2199713 كفـءكفـء4182011/06/30 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/03/01 دمحم عبد اللطیف عبد الغنى رمضان 2224516 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

خاطر للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم عبد هللا بدیر أبو شعیشع 1544920 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

بنین. ابشان ع  2012/08/01 دمحم عفیفى على  ابوالعطا 2386278 كفـءكفـء4212012/07/07 ماجیستیرمعلم

سحبان االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم على دمحم سالم 2205005 كفـءكفـء4222011/07/03 معلم

عزبة نیل تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/01 دمحم علي دمحم عمر كشكة 2199751 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/06/30 دمحم فتحي ابراھیم السید 2199739 كفـءكفـء4242011/06/30 معلم

الكشاكوه االعدایة المشتركة 2011/03/01 محمود سامى دمحم المعداوى 2220126 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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ابو قطفة المشتركة 2011/03/01 مدحت معروف غازي شعیب 2201014 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم

سریوه الكبرى ع المشتركة 2011/06/01 مدیحھ معروف عبد هللا البیومي 2188877 كفـءكفـء4272011/06/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/06/30 مرضیھ كامل على الدسوقى 2225486 كفـءكفـء4282011/06/30 معلم

السید فرحات االبتدائیة 2011/06/30 مرفت سعید دمحم على 2225407 كفـءكفـء4292011/07/03 معلم

البنابوه ریاض اطفال 2011/06/30 مرفت دمحم كمال المزین 2223274 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/06/30 مرفت یس غازى شریف 2225396 كفـءكفـء4312011/06/30 معلم

حلمى حسین االبتدائیة 2011/06/30 مروة دمحم حسن أحمد 2234278 كفـءكفـء4322011/07/03 معلم

الجرایدة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 مروه الحسینى احمد یونس 2221898 كفـءكفـء4332011/07/03 معلم

كفر العجمى الجدیدة 2011/03/01 مروه صابر السید دمحم 2221893 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

2011/03/01 العایقة االعدادیة المشتركة مروه عباده دمحم عبیدو 2201020 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 مریم مصطفى یونس ابراھیم 2220493 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

2011/03/01  االبتدائیة٥قریة  مصطفى احمد محمود الجوھرى 2221839 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

احمد عبد العزیز 2011/03/14 مصطفي یسر مصطفي العزب 1192096 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/06/30 مقار زكى جرجس عطاهللا 2221875 كفـءكفـء4392011/06/30 معلم

الكوم الطویل 2011/06/30 منار دمحم  احمد حسن نایل 2225534 كفـءكفـء4402011/06/30 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/03/01 منــــــار دمحم عبده السید 2220328 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

الكوم الطویل التجاریة المشتركة 2011/03/01 منال دمحم عبد الفتاح قطة 1544641 كفـءكفـء4422011/03/01 معلم
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تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/03/01 منى السید احمد حافظ 1544879 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

الكوم الطویل ریاض اطفال 2011/06/30 منى أنس أنس دمحم 2223339 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

السید فرحات االبتدائیة 2011/03/01 منى جمال محمود ابوالمعاطى 2221891 كفـءكفـء4452011/03/01 معلم

احمد عبد العزیز 2011/03/01 منى رضا عبد الحلیم احمد 2200819 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

حازق االبتدائیة 2011/03/01 منى زكریا احمد السید 2220363 كفـءكفـء4472011/03/01 معلم

الدیبة ریاض اطفال 2011/03/01 منى سالم ابراھیم دیھ 2223267 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

شعبانھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منى عبدالرحمن دمحم الحفناوى 2198482 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

كفر الجرایدة الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 منى عبدالمقصود عبدالحى الحرایرى 2227013 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

كفر قتة الحدیثة 2011/03/01 منى عبدالمنعم احمد قرمز 2225653 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

بیال الحدیثة 2011/03/01 منى فكیھ حامد صالح 2220501 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

بیال االعدادیة بنات الجدیدة 2011/06/30 منى ماھر عزمى رزق هللا 2265753 كفـءكفـء4532011/06/30 معلم

مجمع رخا لریاض االطفال لغات 2011/03/01 منى دمحم السید سلطان 2223188 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى مصطفى محمود الجندى 2222676 كفـءكفـء4552011/03/01 معلم

عزبة نیل الحدیثة 2011/06/30 مھا  احمد حمدي دمحم 2195784 كفـءكفـء4562011/06/30 معلم

بنین. ابشان ع  2011/03/01 مھا احمد دمحم دمحم 2225119 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

حسن مصطفى االبتدائیة 2011/06/30 مھا فتحى دمحم احمد الصاوى 2225475 كفـءكفـء4582011/06/30 معلم

الحوه االبتدائیة 2011/03/01 مھا فتحي عبد الرحمن دمحم 2205044 كفـءكفـء4592011/03/01 معلم
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مصرب الجرن ع المتركة 2011/03/01 مھا محروس دمحم السیداحمد 2006167 كفـءكفـء4602011/03/01 معلم

كوم المالحة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 مھــــــا دمحم الزاھد كشكھ 2220321 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

مجمع رخا لریاض االطفال لغات 2011/03/01 مى عبدالرؤف الدرینى ابوالمعاطى 2223245 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

احمد عبد العزیز 2011/03/01 مى دمحم مصطفى العجمى 2220470 كفـءكفـء4632011/03/01 معلم

أنور سعید الثانویة المشتركة 2011/07/01 میرفت الزغبى على احمد 2186343 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

شعبانھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 میرفت عبدهللا احمد عبدالمطلب دشیش 2227045 كفـءكفـء4652011/03/14 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 نادیھ عبدالخالق دمحم غازى 2224174 كفـءكفـء4662011/07/30 معلم

الدیبة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 نادیھ على الششتاوى دویدار 2221613 كفـءكفـء4672011/03/01 معلم

عمارة االبتدائیة 2011/06/01 نادیھ دمحم القطب الفخرانى 2226907 كفـءكفـء4682011/06/30 معلم

سحبان االبتدائیة 2011/03/01 نانى دمحم على عبدالحمید شحاتھ 2225647 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

بدوى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ناھد احمد السعید دمحم على 2227007 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

بیال الثانویة الزراعیة 2011/03/01 ناھد حمدى عبد الفتاح على 2221874 كفـءكفـء4712011/03/01 معلم

العالمیة تعلیم اساسى 2011/03/01 نبیلھ  عبدالسالم  عبدالحمید على 2221863 كفـءكفـء4722011/03/01 معلم

دمحم یوسف عامر تعلیم اساسى ب 2011/03/14 نبیلھ السید  حلمى السید على 2221896 كفـءكفـء4732011/03/01 معلم

البیاض االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء ابراھیم نصر السید 2194321 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

شعبانھ لریاض األطفال 2011/03/01 نجالء عبدالوھاب عبدهللا العیسوى 2223269 كفـءكفـء4752011/03/01 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحى عبدالحلیم حسن عاصى 2227014 كفـءكفـء4762011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2261 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بیالكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كــوم الحــجنـھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 نجالء منسوب  الشربینى أحمد 2204784 كفـءكفـء4772011/06/30 معلم

ابوسعید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجوان احمد ابراھیم صقر 2227024 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجوان محمود احمد شعیشع 2221624 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 نجوى ابراھیم احمد موسى 2225644 كفـءكفـء4802011/07/03 معلم

الھنداوى االبتدائیة 2008/10/01 نجوى ابراھیم دمحم ایوب 2222706 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

فاطمة صالح االبتدائیة 2011/03/01 نجوى صابر المتولى دمحم 1545767 كفـءكفـء4822011/03/01 معلم

بیالالجدیدة المشتركة 2011/06/30 نداء عبدالناصر احمد ابوالدیار 2225521 كفـءكفـء4832011/06/30 معلم

جمال الدین االفغانى 2011/03/01 ندى جمیل حسن سالم 2222628 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

دمحم لطفى العشرى الثانویة بنین ببیال/الشھیدالمقدم  2011/06/30 نرمین احمد حمزه احمد شحاتھ 2225442 كفـءكفـء4852011/05/03 معلم

دمحم منصور ب 2011/03/01 نرمین ماھر المتولي شاھین 2197122 كفـءكفـء4862011/03/01 معلم

الھمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نسرین دمحم محمود طھ 2200909 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

االصالى االعدادیة للتعلیم اساسى 2011/03/01 نسمة سعد عبدالجلیل طھ 2198487 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

بیال الحدیثة 2011/03/01 نسمھ طھ ابراھیم الشرقاوى 2223243 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

سحبان االبتدائیة 2011/03/01 نشوى دمحم مصطفى على 1193100 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

دمحم منصورلریاض األطفال 2011/03/01 نظیمھ السید على المرسى السید على منصور 2223333 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

خاطر تعلیم اساسى 2011/03/01 نفین رجب عبد المقصود سلیمان 2220484 كفـءكفـء4922011/03/01 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نھا دمحم دمحم ابراھیم 2201501 كفـءكفـء4932011/03/01 معلم
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2011/03/01 العایقة االعدادیة المشتركة نھاد  عبد النبي دمحم السفل 2185368 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

بیال االعدادیة بنات 2011/03/01 نھاد صبرى على یعقوب 2224172 كفـءكفـء4952011/03/01 معلم

احمد عبد العزیز ریاض اطفال 2011/03/01 نھاد عبدالوكیل عبدالرؤف ابوالعنین 2223324 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

الحـوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نھاد عزام یوسف احمدعزام 2221597 كفـءكفـء4972011/03/01 معلم

المنشیة ریاض اطفال 2011/06/30 نھلھ حامد على الشازلى 2200215 كفـءكفـء4982011/07/03 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 نھلھ دمحم فاروق احمد القرقیرى 2221070 كفـءكفـء4992011/03/01 معلم

حازق للتعلیم االساسى 2011/03/01 نھى فھمى عبدالحلیم العدوى 2227033 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نوال على حامد ابراھیم 2221818 كفـءكفـء5012011/03/01 معلم

ابشان الجدیدة لریاض االطفال 2011/03/01 نورا ابراھیم كامل دمحم الحداد 2223329 كفـءكفـء5022011/03/01 معلم

بنین. ابشان ع  2011/03/01 نورا السید ابراھیم السید 2205052 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

كفر قتة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نورا سمیر السید ابراھیم 2199824 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/03/01 نورا عبد العزیز عطوه الدسوقي 2206436 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

السید حجازى االبتدائیة 2011/03/01 نورا عبدالشافى أیوب ابوالعنین 2222720 كفـءكفـء5062011/03/01 معلم

سیدى المعداوى 2011/06/30 نورا نبیل نزیھ عطیھ عبدالملك 2224176 كفـءكفـء5072011/06/30 معلم

فصول بیالالثانویة التجاریةا الملحقة المشتركة 2011/03/01 نورھان اسماعیل سعد محمود 2168187 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

2011/06/30 العایقة االعدادیة المشتركة ھالھ البیلى احمد على 2224517 كفـءكفـء5092011/07/03 معلم

الحوه االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ عبدالخالق دمحم ابراھیم سید احمد 2221109 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/06/30 ھالھ نجاح عبده حسن 2221092 كفـءكفـء5112011/07/03 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 ھانم السید دمحم السعید عامر 2222572 كفـءكفـء5122011/03/01 معلم

بدوى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ھبة فاروق السید غالى 2197829 كفـءكفـء5132011/03/01 معلم

ابو بدوى ع بنین 2011/03/01 ھبة ماھر على أحمد خلیل 2198458 كفـءكفـء5142011/03/01 معلم

السید فرحات االبتدائیة 2011/03/01 ھبة دمحم یوسف الصیرفي 1544614 كفـءكفـء5152011/03/01 معلم

كفر العجمى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبة محمود عبدالعظیم ابراھیم 2198614 كفـءكفـء5162011/03/01 معلم

الھمة تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ ابراھیم دمحم رشاد عون 2227071 كفـءكفـء5172011/03/01 معلم

الحسین ریاض االطفال  تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ احمد ابراھیم عبدالخالق 2223305 كفـءكفـء5182011/03/01 معلم

احمد عبد العزیز ریاض اطفال 2011/03/01 ھبھ احمد توفیق البیومى 2223282 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

سیدى المعداوى 2011/03/01 ھبھ المرسى عبد الحمید دمحم 2220496 كفـءكفـء5202011/03/01 معلم

الناصریة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ بشیر ابراھیم على 2220324 كفـءكفـء5212011/03/01 معلم

مجمع رخا التجریبیة لغات ع 2011/03/01 ھبھ جمال عبدالجواد على 2227010 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

أنور سعید الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبھ جمال دمحم احمد شادي 2180433 كفـءكفـء5232011/03/01 معلم

عمارة 2011/03/01 ھبھ حمدى عبدالحمید مرعى 2222681 كفـءكفـء5242011/03/01 معلم

ابو بدوى الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبھ صابر جاد عیسى 2227037 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

الجرایدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھبھ صالح السید الشناوى 2227022 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

الشیشینى االبتدائیة 2011/06/30 ھبھ صالح عباس مصطفى 2221098 كفـءكفـء5272011/06/30 معلم
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ابشان الجدیدة لریاض االطفال 2011/03/01 ھبھ طھ محمود البسطویسى 2223242 كفـءكفـء5282011/03/01 معلم

مصرب الجرن ریاض اطفال 2011/06/30 ھبھ عبدالمجید موسى موسى الشناوى 2223247 كفـءكفـء5292011/06/30 معلم

كوم الحجنة االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 ھبھ دمحم السید عیطھ 2223228 كفـءكفـء5302011/03/01 معلم

الجرایدة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ دمحم عبدربھ السید 2200974 كفـءكفـء5312011/03/01 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/03/01 ھدى یوسف ابوالوفا السید 2222626 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

عبد الحمید نورى التجاریة 2011/06/30 ھناء  عبدالعزیز المتولي عبدالعزیز 2200956 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

الشیخ صابر لریاض االطفال 2011/06/30 ھناء ابراھیم السعید خلیفھ 2223293 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

الحوه االبتدائیة 2011/06/30 ھناء السید بدر احمد 2225532 كفـءكفـء5352011/06/30 معلم

كوم الحجنة 2011/03/01 ھناء طھ مسعد على 2221890 كفـءكفـء5362011/03/01 معلم

الحـوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھنادى عبدالقادر احمد عبدالفتاح شعبان 2227029 كفـءكفـء5372011/03/01 معلم

دمحم یوسف عامر تعلیم اساسى ب 2011/06/30 ھند دمحم فؤاد الشرقاوى 2221108 كفـءكفـء5382011/06/30 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 ھیبة احمد رزق الصاوي 2201746 كفـءكفـء5392011/03/01 معلم

الترزى االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 وائل فؤاد عبد الجواد حسن 1544672 كفـءكفـء5402011/03/14 معلم

الجرایدة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 وسام دمحم دمحم سویلم 2223230 كفـءكفـء5412011/03/14 معلم

كفر قتة للتعلیم االساسى 2011/06/30 وصایف عطیھ المصرى عطیھ 2221903 كفـءكفـء5422011/07/30 معلم

ابو شریف تعلیم اساسى 2011/03/01 وفاء احمد ابوزید الخواجھ 2220504 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

تعلیم اساسى-- الحسین االبتدائیة   2011/03/01 وفاء احمد عبدالفتاح رمضان 2221894 كفـءكفـء5442011/03/01 معلم
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الجزار للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء السید سالمھ سالمھ 2221877 كفـءكفـء5452011/03/01 معلم

حلمى حسین االبتدائیة 2011/03/01 وفاء سمعى محمود مصباح 2225683 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

مجمع الشھداء االبتدائى بابوبدوى 2011/03/01 وفاء دمحم عبد الفتاح شاھین 1193414 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

احمد عبد العزیز 2011/06/30 والء احمد ابراھیم احمد اسماعیل 2225642 كفـءكفـء5482011/06/30 معلم

بیــال الثانویة الجدیدة  بنات 2011/03/01 والء جالل عبدربھ ابو القاسم 2227058 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

مجمع رخا االبتدائى التجریبیة للغات 2011/06/30 والء دمحم احمد حمایل 2226720 كفـءكفـء5502011/07/01 معلم

كفرالعجمى لریاض االطفال 2011/03/01 والء دمحم احمد مشاق 2223277 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 ولید احمد دمحم عرفات 2225648 كفـءكفـء5522011/06/30 معلم

حافظ ابراھیم 2011/03/01 ولید السید دمحم المغازي 2199089 كفـءكفـء5532011/03/01 معلم

عزبة یوسف االعدادیة 2011/06/30 ولید دمحم المتولى المعداوى 2223953 كفـءكفـء5542011/07/03 معلم

فصل مرزوق لریاض االطفال 2011/03/01 یاسمین عاطف دمحم خلیفھ 2191136 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

ابشان الجدیدة 2011/03/14 یاسمین عفیفي علي ابوالعطا 2195744 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

مجمع رخا االبتدائى التجریبیة للغات 2011/03/01 یاسمین عماد محمود البدالى 2223252 كفـءكفـء5572011/03/01 معلم

بیالالجدیدة المشتركة 2011/03/01 یاسمین كمال الصاوي ابو الفتوح 1544823 كفـءكفـء5582011/03/01 معلم

سحبان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 یاسمین ممدوح السعید عبد ربھ 1544720 كفـءكفـء5592011/03/01 معلم
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زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 1999/03/24 دمحم فتحى السید حمد 1187107 كفـءكفـء12013/01/22 دكتوراهوكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 آمال فرید بدراوى عبد ربھ 2230774 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

مدرسة السبعین االبتدائیة 2011/06/30 بثینة عبدالمنصف أحمد رسالن 2227871 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/03/01 بسمھ  عبد القادر الشاملي علي 2074841 كفـءكفـء42011/03/14 أمین مكتبة

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 جمعة دمحم عبد الحمید بدران 2190360 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

البحیرى االبتدائیة 2011/06/30 حسن ابراھیم دمحم الفقى 2204342 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/06/30 حمادة محمود عبد المقصود عبد المجید 2191186 كفـءكفـء72011/07/03 أمین مكتبة

شمس الدین االبتدائیة 2011/03/01 دالیا شوقى منشاوى دمحم 2074163 كفـءكفـء82011/03/14 أمین مكتبة

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/06/30 رشا عبدالمولى عبدالعزیز حالوه 2069307 كفـءكفـء92011/07/03 أمین مكتبة

الربایعة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 رضا فوزى جمعة رزق 2237188 كفـءكفـء102011/07/03 أمین مكتبة

ابو عیطة االبتدائیة 2011/06/30 سعدة عبد البارى احمد رضوان 2073941 كفـءكفـء112011/07/03 أمین مكتبة

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 سعدة دمحم دمحم حنیش 2073102 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/03/01 شیماء داوود عابد مبروك 2070987 كفـءكفـء132011/03/14 أمین مكتبة

باز البحریة للتعلیم االساسى 2011/03/01 صاره عبدهللا عبدالحمید دمحم 2227785 كفـءكفـء142011/03/14 أمین مكتبة

الغبایشھ االبتدائیة 2011/06/30 عبد هللا على ابو الفتوح اسماعیل 2073097 كفـءكفـء152011/07/03 أمین مكتبة

الربایعة االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 علیاء دمحم شعبان دمحم 2066914 كفـءكفـء162011/07/03 أمین مكتبة

كوم الذھب 2011/06/30 غادة أحمد دمحم عبدالعلیم 2229755 كفـءكفـء172011/07/03 أمین مكتبة
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الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/06/30 غادة رجب دمحم ابراھیم 2073041 كفـءكفـء182011/07/03 أمین مكتبة

اصف االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 فاطمھ عید دمحم السید 2064783 كفـءكفـء192011/03/14 أمین مكتبة

الغبایشة األعدادیة المشتركة 2012/08/01 فرحات رجب دمحم اسماعیل 2073090 كفـءكفـء202012/07/07 ماجیستیرأمین مكتبة

أبوغنیمھ االعدادیةالمھنیة مشتركة 2011/06/30 فیفى سالمھ محمود على 2070905 كفـءكفـء212011/07/03 أمین مكتبة

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 ماجدة  السید حسینى دمحم 2074659 كفـءكفـء222011/07/03 أمین مكتبة

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم عبد الحمید دمحم السعید 2067437 كفـءكفـء232011/07/03 أمین مكتبة

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم فتحى حامد دمحم 2392559 كفـءكفـء242011/07/03 أمین مكتبة

فدان الفقى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم محمود دمحم مرسي 2371102 كفـءكفـء252011/07/03 أمین مكتبة

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 محمود السعید ابراھیم القصاص 2220683 كفـءكفـء262011/03/14 أمین مكتبة

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/06/30 مشیرة أحمد خلیفة مبروك 2073180 كفـءكفـء272011/07/03 أمین مكتبة

سعد حمد االبتدائیة 2011/03/01 مھا السید شمس ابراھیم 2199970 كفـءكفـء282011/03/14 أمین مكتبة

المالحة االبتدائیة 2011/06/30 نادیھ النیل عبد الجلیل النیل 2075072 كفـءكفـء292011/07/03 أمین مكتبة

القن االعدادیة المشتركة 2011/06/30 نجالء صبحى شعبان بسطویسى 2064606 كفـءكفـء302011/07/03 أمین مكتبة

الورق االعدادیة 2011/03/01 نھا عبد الغفار عماره احمد 2074801 كفـءكفـء312011/03/14 أمین مكتبة

2011/06/30 سنوات٣سیدى سالم الصناعیة بنین  ھناء احمد دمحم اسماعیل الروینى 2258378 كفـءكفـء322011/07/03 أمین مكتبة

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھناء حلمى فھمى السید 2063105 كفـءكفـء332011/03/14 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/30 وفاء حمد عدالن جنیدى 2227715 كفـءكفـء342011/07/03 أمین مكتبة
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ألصیفر البریة 2011/06/30 وئام مغازى حامد البحیرى 2205735 كفـءكفـء352011/07/03 أمین مكتبة

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/03/01 یارة السعید عبد ربة سالم 2229180 كفـءكفـء362011/03/14 أمین مكتبة

منشاة عباس الثانویة بنین 2011/06/30 احمد كرم دمحم رمضان 2081419 كفـءكفـء372011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 امیره سالم السید سلیمان 2074806 كفـءكفـء382011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دالیا توكل زكى على 2228889 كفـءكفـء392011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 عبد النبى عبد هللا احمد یوسف 2230039 كفـءكفـء402011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 عال دمحم حمدین دمحم 2066142 كفـءكفـء412011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 مھا شفیق ابو الفتوح عبد الواحد 2080099 كفـءكفـء422011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

دمرو الثانویة بنات 2011/03/01 ھبھ عبدالحلیم دمحم احمد عبدالعال 2058940 كفـءكفـء432011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

عزت عامر االعدادیة 2011/03/01 والء  عبد السالم عبد الوھاب سالم 2071809 كفـءكفـء442011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى سالم التجاریة بنین 1999/03/24 دمحم یوسف عبد الواحد متولى 1184719 كفـءكفـء452008/11/30 أخصائى تكنولوجیا أول

اصف االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 أحمد عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2064761 كفـءكفـء462011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/02/14 أحمد فتحي حسن عبد الحمید 2075230 كفـءكفـء472011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/06/30 اسماء دمحم احمد عبد السالم 2080002 كفـءكفـء482011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

منشأة عباس الثانویة بنات 2011/06/30 امل لطفى دمحم فتح اللة 2227501 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

منشأة المصرى تعلیم اساسى 2011/03/01 أمل دمحم إبراھیم غلمش 2231245 كفـءكفـء502011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 ایمان عابدین عبد هللا دمحم 2080091 كفـءكفـء512011/03/14 أخصائى تكنولوجیا
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التعیین
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 حنان محب غازى البالصى 2080086 كفـءكفـء522011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

روضة الفقھاء البحریھ 2011/06/30 خالد ابراھیم دمحم دمحم خلیل 2085781 كفـءكفـء532011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

2011/03/01 اكتوبر بالعوضى٦ رؤى دمحم جالل الدین شلبى بركات 2217732 كفـءكفـء542011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 سھام حلمى  على نصار 2069030 كفـءكفـء552011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

شالما االعدادیة 2011/03/01 شرف الدین جالل ابراھیم مسعود شرف الدین 2063155 كفـءكفـء562011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

منشاة عباس الثانویة بنین 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم سید احمد 2071042 كفـءكفـء572011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 طارق فوزى عبدالقادر حمد 2398477 كفـءكفـء582011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 فؤاد دمحم عوض دمحم 2227850 كفـءكفـء592011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 دمحم احمد السید دمحم السنھورى 2227846 كفـءكفـء602011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الورق االعدادیة 2011/06/30 دمحم حسین عبد السمیع دمحم 2220666 كفـءكفـء612011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم سعد یوسف دمحم 2219765 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 دمحم صبحى عبد هللا عبد الرؤف 2225838 كفـءكفـء632011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عبده شعیب على 2085601 كفـءكفـء642011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

السید البالصى االبتدائیة 2011/03/01 محمود حلمى دمحم عطیة 2071990 كفـءكفـء652011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

دمرو االعدادیة بنات 2011/03/01 نسمة المغربى إبراھیم المغربى 2063326 كفـءكفـء662011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور طھ حسین 2011/03/01 نعمة محمود دمحم منصور 2073488 كفـءكفـء672011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 ھانى احمد محمود حجازى 2074730 كفـءكفـء682011/03/14 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

ابو عیطة االبتدائیة 2011/03/01 ھبة إبراھیم عبد الواحد على 2073006 كفـءكفـء692011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبة ابو المكارم دمحم زین الدین 2205760 كفـءكفـء702011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 اسماء محسن ابراھیم عبد ربھ 2070969 كفـءكفـء712011/07/03 أخصائى نفسى

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/06/30 امیره عبد الحمید احمد سالم 2228918 كفـءكفـء722011/07/03 أخصائى نفسى

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/03/01 ایمان دمحم ابراھیم شندى 2060456 كفـءكفـء732011/03/14 أخصائى نفسى

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 ایمان محمود دمحم الحضرى 2085607 كفـءكفـء742011/07/03 أخصائى نفسى

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/06/30 بیھھ یونس دمحم غبور 2336519 كفـءكفـء752011/07/03 أخصائى نفسى

المفتى االبتدائیة 2011/06/30 دالیا فتحى بدیر ابراھیم 2208186 كفـءكفـء762011/07/03 أخصائى نفسى

القن االعدادیة المشتركة 2011/06/30 راضیة احمد حسن السید 2064609 كفـءكفـء772011/07/03 أخصائى نفسى

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/06/30 سالى رفعت شفیق میخائیل 2174818 كفـءكفـء782011/07/03 أخصائى نفسى

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/06/30 سعدة السید عطا هللا دمحم 2072786 كفـءكفـء792011/07/03 أخصائى نفسى

كوم الذھب 2011/06/30 شھیرة السید سعد دمحم 2231140 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى نفسى

عقلة القبلیة االبتدائیة 2011/06/30 عطیات عبد الرحمن دمحم دمحم 2070861 كفـءكفـء812011/07/03 أخصائى نفسى

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 مروة مصطفي علي عید 2066161 كفـءكفـء822011/07/03 أخصائى نفسى

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 منال عبده ابراھیم عبد الھادي 2074926 كفـءكفـء832011/03/14 أخصائى نفسى

الشخلوبة تعلیم اساسى 2011/06/30 نجاة جمعھ جمعھ أبوعمر 2394797 كفـءكفـء842011/07/03 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/30 نجالء فتحى عبد هللا النورج 2074724 كفـءكفـء852011/07/03 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

)إعدادى ( اللغات التجریبیة  2011/06/30 ابراھیم السید عبد الحمید دمحم 2078349 كفـءكفـء862011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 ابراھیم حسن ابراھیم عبد الوھاب 2075130 كفـءكفـء872011/07/03 أخصائى اجتماعى

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 إبراھیم دمحم سیدأحمد إبراھیم 2231218 كفـءكفـء882011/03/14 أخصائى اجتماعى

الكوم االعدادیة 2011/06/30 ابراھیم دمحم على دمحم 2071103 كفـءكفـء892011/07/03 أخصائى اجتماعى

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 أحمد ھمت حسن عبدالرازق 2229704 كفـءكفـء902011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/06/30 أسماء جمال أحمد برلى 2073008 كفـءكفـء912011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 اسماء صالح اسماعیل قنیبر 2064805 كفـءكفـء922011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/06/30 اسماء عبد المنعم احمد الشاذلى 2075529 كفـءكفـء932011/07/03 أخصائى اجتماعى

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/06/30 اسمھان عبدالسالم على حالوة 2069322 كفـءكفـء942011/07/03 أخصائى اجتماعى

السخاوى االبتدائیة 2011/06/30 إكرامي محمود أحمد الشیخ 2074477 كفـءكفـء952011/07/03 أخصائى اجتماعى

سید درویش االصلیة 2011/06/30 أمانى أبوزید السید زید 2227902 كفـءكفـء962011/07/03 أخصائى اجتماعى

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/06/30 امانى عبد الالة عبد الجواد راشد 2211220 كفـءكفـء972011/07/03 أخصائى اجتماعى

عقلة القبلیة للتعلیم االساسي 2011/06/30 امانى فتحى حامد یوسف 2070874 كفـءكفـء982011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 امانى ناشد بدیر رسلى جاد 2231581 كفـءكفـء992011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ. اصالح شالما ت  2011/06/30 امل السید على السید 2074670 كفـءكفـء1002011/07/03 أخصائى اجتماعى

القن االبتدائیة 2011/06/30 امل عبادة عبد الحافظ احمد 2070876 كفـءكفـء1012011/07/03 أخصائى اجتماعى

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 أمل عبد العزیز عبد العزیز دمحم 2074109 كفـءكفـء1022011/07/03 أخصائى اجتماعى
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كـفرالمشارقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 أمل فھمى دمحم سیدأحمد 2396428 كفـءكفـء1032011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 امل دمحم مصطفى مرسى 2071067 كفـءكفـء1042011/03/14 أخصائى اجتماعى

الغنام تعلیم اساسى 2011/06/30 أمیرة إبراھیم شفیق ابراھیم 2227898 كفـءكفـء1052011/07/03 أخصائى اجتماعى

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 امیرة عبد اللطیف احمد بلتاجى 2073919 كفـءكفـء1062011/03/14 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم االبتدائیة 2011/06/30 ایمان السید سید احمد الشافعى 2066945 كفـءكفـء1072011/07/03 أخصائى اجتماعى

صیفر البریة االبتدائیة 2011/03/01 إیمان عبد هللا عبد اللطیف الناعم 2075563 كفـءكفـء1082011/03/14 أخصائى اجتماعى

منشأة على االعدادیة المشتركة 2011/06/30 إیمان مسعد أحمد دمحم 2073043 كفـءكفـء1092011/07/03 أخصائى اجتماعى

دمرو االبتدائیة 2011/06/30 إیناس  عبد العزیز السید علي 2074559 كفـءكفـء1102011/07/03 أخصائى اجتماعى

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 ایناس فتح هللا عبد الخالق عیسى 2070997 كفـءكفـء1112011/07/03 أخصائى اجتماعى

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/06/30 ایناس دمحمصدقي احمد الحمراوى 2078536 كفـءكفـء1122011/07/03 أخصائى اجتماعى

فدان الفقى االبتدائیة 2011/06/30 ایھاب دمحم العوضى دمحم 2075733 كفـءكفـء1132011/07/03 أخصائى اجتماعى

القن االعدادیة المشتركة 2011/06/30 تحیة  مصطفى كامل على 2237063 كفـءكفـء1142011/07/03 أخصائى اجتماعى

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/30 جھاد دمحم الدسوقى عبد الموجود 2078571 كفـءكفـء1152011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 جیالن حامد دمحم فتح اللة 2103358 كفـءكفـء1162011/03/14 أخصائى اجتماعى

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 جیھان ناجي سعد دمحم 2073125 كفـءكفـء1172011/07/03 أخصائى اجتماعى

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 حامد فتح هللا سعد عكاشھ 2078469 كفـءكفـء1182011/03/14 أخصائى اجتماعى

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/06/30 حسنیة على ابراھیم الدباح 2063705 كفـءكفـء1192011/07/03 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/06/30 حلمى عبد الشافى ابراھیم سحلول 2260863 كفـءكفـء1202011/07/03 أخصائى اجتماعى

الخوالد االبتدائیة 2011/06/30 حلمى فتوح راغب دمحم 2071198 كفـءكفـء1212011/07/03 أخصائى اجتماعى

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 حنان احمد سید احمد الشافعى 2228786 كفـءكفـء1222011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 حنان فتحى ابراھیم احمد 2068553 كفـءكفـء1232011/07/03 أخصائى اجتماعى

رزق جاویش االبتدائیة 2011/06/30 دعاء بھى الدین عبدالعال دمحم 2382486 كفـءكفـء1242011/07/03 أخصائى اجتماعى

الغنام تعلیم اساسى 2011/03/01 دعاء شیبت الحمد امین محمود 2074813 كفـءكفـء1252011/03/14 أخصائى اجتماعى

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 دولت ابراھیم على الباتع 2067610 كفـءكفـء1262011/07/03 أخصائى اجتماعى

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/06/30 رانیا مصطفى دمحم السلمونى 2205216 كفـءكفـء1272011/07/03 أخصائى اجتماعى

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 رانیھ صبره عبدالحلیم مرسى 2257027 كفـءكفـء1282011/07/03 أخصائى اجتماعى

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 رحاب دمحم احمد موسى 2067089 كفـءكفـء1292011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/06/30 رضا سلیمان السید زید 2078519 كفـءكفـء1302011/07/03 أخصائى اجتماعى

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/06/30 زغلولة مبروك دویدار مبروك 2063648 كفـءكفـء1312011/07/03 أخصائى اجتماعى

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/06/30 زینب دمحم دمحم بسیونى 2075060 كفـءكفـء1322011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 سحر دمحم انور اسماعیل ابو الخیر 2072094 كفـءكفـء1332011/03/14 أخصائى اجتماعى

احمد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/06/30 سعاد سعد رخا ابوزید 2394863 كفـءكفـء1342011/07/03 أخصائى اجتماعى

جاد هللا االبتدائیة 2011/06/30 سلوى حمدان مسعود جاب هللا 2071014 كفـءكفـء1352011/07/03 أخصائى اجتماعى

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 سمیة سعد متولي الشورى 2073080 كفـءكفـء1362011/07/03 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 سنیھ عزیز فرج هللا ابراھیم 2067620 كفـءكفـء1372011/07/03 أخصائى اجتماعى

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/06/30 سھام عبدالحلیم دمحم سالمھ 2228902 كفـءكفـء1382011/07/03 أخصائى اجتماعى

الربایعة 2011/06/30 سیناء دمحم حسین احمد 2212726 كفـءكفـء1392011/07/03 أخصائى اجتماعى

النمر الشرقیة تعلیم اساسى 2011/06/30 شفیق شفیق دمحم سلیمان 2071117 كفـءكفـء1402011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید السید عبد القادر لریاض األطفال 2011/03/01 شیماء الحاج دمحم محمود توفیق 2226924 كفـءكفـء1412011/03/14 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/03/01 شیماء دمحم شفیق دمحم عطیھ 2070936 كفـءكفـء1422011/03/14 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/03/01 صافى عبد العزیز ابو الیزید كمون 2075726 كفـءكفـء1432011/03/14 أخصائى اجتماعى

الغبایشھ االبتدائیة 2011/06/30 صبحیة زیدان عبد العزیز ابراھیم 2074438 كفـءكفـء1442011/07/03 أخصائى اجتماعى

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 صفاء عبد الاله عبد الغنى 2078562 كفـءكفـء1452011/07/03 أخصائى اجتماعى

الغنام االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ضیاء الدین على عبد الحمید بسطویسى 2072259 كفـءكفـء1462011/07/03 أخصائى اجتماعى

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 ظریفة ابراھیم ابراھیم دمحم الروینى 2401543 كفـءكفـء1472011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 عادل  فتحى عبداللطیف عبدالقادر 2227783 كفـءكفـء1482011/07/03 أخصائى اجتماعى

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 عادل حسن عبد الحمید حسن 2073486 كفـءكفـء1492011/07/03 أخصائى اجتماعى

القواسم تعلیم اساسى 2011/06/30 عبد اللطیف عادل عبد اللطیف عبد العزیز 2068510 كفـءكفـء1502011/07/03 أخصائى اجتماعى

مدرسة السبعین االبتدائیة 2011/06/30 عزة فتوح رضوان سالم 2227866 كفـءكفـء1512011/07/03 أخصائى اجتماعى

الروضة االبتدائیة 2011/06/30 عالء ابراھیم حیطاوى دمحم 2073842 كفـءكفـء1522011/07/03 أخصائى اجتماعى

أبوغنیمھ االعدادیةالمھنیة مشتركة 2011/06/30 عالء جمال دمحم السید 2070893 كفـءكفـء1532011/07/03 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/06/30 على ابراھیم دمحم الصیاد 2078579 كفـءكفـء1542011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/06/30 غالب موسى عیسى عیسى 2074923 كفـءكفـء1552011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/06/30 فتحیة ابراھیم على الشیخ 2394784 كفـءكفـء1562011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشاة المصرى ریاض اطفال 2011/06/30 فرحانة عبد الرازق السید عاشور 2213920 كفـءكفـء1572011/07/03 أخصائى اجتماعى

الورق االعدادیة 2011/06/30 فضیلة فوزى دمحمى رضوان 2073493 كفـءكفـء1582011/07/03 أخصائى اجتماعى

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/06/30 فكریھ  سعد یوسف  سعد 2071981 كفـءكفـء1592011/07/03 أخصائى اجتماعى

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 لبنى حلمى سید احمد عامر 2205838 كفـءكفـء1602011/07/03 أخصائى اجتماعى

شالما االعدادیة 2011/06/30 لبنى كمال عبد الفتاح عیسى 2072163 كفـءكفـء1612011/07/03 أخصائى اجتماعى

رزق جاویش االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء  دمحم یوسف أحمد 2227042 كفـءكفـء1622011/07/03 أخصائى اجتماعى

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/06/30 مبروكھ السعید ابراھیم الرماح 2067403 كفـءكفـء1632011/07/03 أخصائى اجتماعى

القن االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم احمد قطب غازى 2199936 كفـءكفـء1642011/07/03 أخصائى اجتماعى

دمرو االعدادیة بنات 2011/06/30 دمحم احمد مبروك نور الدین 2253536 كفـءكفـء1652011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم احمد دمحم  موسي 2377038 كفـءكفـء1662011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم السید دمحم السید 2078462 كفـءكفـء1672011/07/03 أخصائى اجتماعى

أبو بسیونى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم حجازى حمادى حجازى 2094070 كفـءكفـء1682011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشاة عباس االبتدائیة 2011/06/30 دمحم رمضان بسیونى فراج 2236062 كفـءكفـء1692011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو غانم للتعلیم االساسى 2011/06/30 دمحم عباس ابراھیم عباس العزقة 2071137 كفـءكفـء1702011/07/03 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

المسیرى ت ا 2011/06/30 دمحم عبد اللطیف  عبد هللا علي 2072026 كفـءكفـء1712011/07/03 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/30 دمحم عبده عبدالسالم منصور 2074733 كفـءكفـء1722011/07/03 أخصائى اجتماعى

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 دمحم محمود یوسف محمود 2079552 كفـءكفـء1732011/07/03 أخصائى اجتماعى

عباس البحریة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم ھاشم دمحم ابراھیم 2204300 كفـءكفـء1742011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/06/30 محمود فھیم محمود احمد 1185036 كفـءكفـء1752011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2010/07/20 محمود دمحم محمود الداودى 2072753 كفـءكفـء1762011/07/03 أخصائى اجتماعى

الورق االعدادیة 2011/06/30 مدیحھ ممدوح زغلول دمحم 2071984 كفـءكفـء1772011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 مرفت صالح عبد المجید سعداوى 2073508 كفـءكفـء1782011/03/14 أخصائى اجتماعى

البحیرى االبتدائیة 2011/06/30 مروه مجدى دمحم محمود 2074871 كفـءكفـء1792011/07/03 أخصائى اجتماعى

شالما االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 مروى السید على السید 2075643 كفـءكفـء1802011/07/03 أخصائى اجتماعى

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/06/30 منال سعد ابو الفتوح سعد 2077274 كفـءكفـء1812011/07/03 أخصائى اجتماعى

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/06/30 منال دمحم محمود القروى 2218645 كفـءكفـء1822011/07/03 أخصائى اجتماعى

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/06/30 میادا فتحى عبدالسالم فتح هللا 2079989 كفـءكفـء1832011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/06/30 ناصر عبد العاطى جبر دمحم 2255365 كفـءكفـء1842011/07/03 أخصائى اجتماعى

حافظ بدوى االبتدائیة 2011/06/30 نبیلة عبدة ابو المكارم الطراوى 2232852 كفـءكفـء1852011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 نجالء عبد العاطى على دمحم 2066756 كفـءكفـء1862011/07/03 أخصائى اجتماعى

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 نجالء مھدى بسیونى الدغیدى 2208142 كفـءكفـء1872011/07/03 أخصائى اجتماعى
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القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 نجوان دمحم حسن ابو العینین 2073076 كفـءكفـء1882011/03/14 أخصائى اجتماعى

القصابى االعدادیة للبنات 2011/03/01 نجوى دمحم دمحم ابراھیم 2075191 كفـءكفـء1892011/03/14 أخصائى اجتماعى

شوقى ھاشم اإلبتدائیة 2011/06/30 نرمین  عطیھ  عبد العظیم عامر 2072035 كفـءكفـء1902011/07/03 أخصائى اجتماعى

القصابى االعدادیة للبنات 2011/06/30 نضرة عبداللطیف دمحم المحیص 2234226 كفـءكفـء1912011/07/03 أخصائى اجتماعى

ظاظا االبتدائیة 2011/06/30 نوال دمحم أحمد سالم 2073127 كفـءكفـء1922011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشأة عباس الثانویة بنات 2011/06/30 نیفین دمحم عیسوى دمحم 2063149 كفـءكفـء1932011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ. الشھید دمحم سامى البالصى ت  2011/06/30 ھاشم  مغازى سالم ابراھیم 2074135 كفـءكفـء1942011/06/27 أخصائى اجتماعى

المفتى االبتدائیة 2011/06/30 ھالة دمحم عبد الغنى عبد الھادى 2078258 كفـءكفـء1952011/07/03 أخصائى اجتماعى

الزحالیق ریاض اطفال 2011/06/30 ھالھ عبد الجواد صادق الفقى 2067316 كفـءكفـء1962011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 ھبة صالح دمحم سعد 2101527 كفـءكفـء1972011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/06/30 ھبة عطیة یوسف فرج 2230219 كفـءكفـء1982011/07/03 أخصائى اجتماعى

القصابى لریاض االطفال 2011/06/30 ھبھ طلبھ عوض مصطفى 2383962 كفـءكفـء1992011/07/03 أخصائى اجتماعى

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ مرسى معروف مرسى 2075064 كفـءكفـء2002011/03/14 أخصائى اجتماعى

المالحة ع 2011/06/30 ھدایا خلف أبو الوفا دمحم 2073249 كفـءكفـء2012011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/06/30 ھدى عبد السالم عبد الفتاح عبد السالم 2075736 كفـءكفـء2022011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 ھمت مصطفى عبد السالم محمود 2074332 كفـءكفـء2032011/07/03 أخصائى اجتماعى

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/06/30 ھناء عبد الفتاح مرشدى عبد الفتاح 2079005 كفـءكفـء2042011/07/03 أخصائى اجتماعى
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الدكتور طھ حسین 2011/06/30 ھیثم ریاض على دمحم 2073507 كفـءكفـء2052011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 سنوات٣سیدى سالم الصناعیة بنین  وائل  علي اسماعیل  محمود 2073046 كفـءكفـء2062011/07/03 أخصائى اجتماعى

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 وفاء احمد ابراھیم السطوحى 2073214 كفـءكفـء2072011/07/03 أخصائى اجتماعى

عزت عامر االعدادیة 2011/06/30 وفاء حلمى سید احمد عامر 2081642 كفـءكفـء2082011/07/03 أخصائى اجتماعى

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/06/30 وفاء دمحم حامد عطیة 2074916 كفـءكفـء2092011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/06/30 والء حسن سالمھ على 2068646 كفـءكفـء2102011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/06/30 والء سیداحمد على صالح 2068868 كفـءكفـء2112011/07/03 أخصائى اجتماعى

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 ولید دمحم قطب سالمة 2401356 كفـءكفـء2122011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشأة عباس الثانویة بنات 2011/06/30 یاسمین احمد سعد احمد 2081416 كفـءكفـء2132011/07/03 أخصائى اجتماعى

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2010/05/10 یسرى احمد دیاب موسى 2081158 كفـءكفـء2142011/07/03 أخصائى اجتماعى

الورق الثانویة المشتركة 1982/09/01 طھ ابراھیم دمحم ھنداوي 1155501 كفـءكفـء2152012/10/17 دكتوراهمعلم خبیر

العیسوي ت ا 1994/06/25 صبرى ابراھیم عبد الھادى احمد 1822360 كفـءكفـء2162008/11/30 معلم أول أ

فرش بركات تعلیم اساسى 1994/07/11 یاسر عبد الرحمن بسیوني الخاللي 1179451 كفـءكفـء2172008/11/30 معلم أول أ

الغنام تعلیم اساسى 1992/01/03 عادل حسن سعد عبد الكریم 1156022 كفـءكفـء2182008/12/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 1985/09/01 دمحم عزت ابراھیم ابراھیم 1167916 كفـءكفـء2192009/12/31 معلم أول

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/03/01 حمودة محمود على ابو زعیمة  2063624 كفـءكفـء2202011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 عبد هللا احمد على الفاضلى  2063629 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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ابو العزائم ت ا 2011/06/30 ابتسام جمعھ خلیفھ عبد العزیز 2068140 كفـءكفـء2222011/07/03 معلم

االبتدائیة المشتركة)٣(عزبة 2011/03/01 إبراھیم إبراھیم موسى إبراھیم 2231133 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

جالو االبتدائیة 2011/06/30 ابراھیم بسیونى حسن جاھین 2094069 كفـءكفـء2242011/07/03 معلم

كوم الذھب 2011/06/30 ابراھیم حسني ابراھیم أحمد 2073159 كفـءكفـء2252011/07/03 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/06/30 ابراھیم رفعت ابراھیم موسى 2060468 كفـءكفـء2262011/07/03 معلم

أبوعیطھ االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 ابراھیم سالم عبد الرحمن العریان 2071057 كفـءكفـء2272011/07/03 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 ابراھیم سعد فتوح على نصار 2228921 كفـءكفـء2282011/07/03 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 ابراھیم كمال ابراھیم سالمة 2081155 كفـءكفـء2292011/07/03 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 ابراھیم دمحم السعید سعد صقر 2228922 كفـءكفـء2302011/07/03 معلم

الغبایشة األعدادیة المشتركة 2012/08/01 ابراھیم دمحم یاسین عبدهللا 2386990 كفـءكفـء2312012/07/07 ماجیستیرمعلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/03/01 ابراھیم وھبى دمحم عبد العزیز 2237467 كفـءكفـء2322011/03/14 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 أبوزید دمحم علي سالمة 2073047 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/06/30 احسان السعودى عبد الفتاح مصطفى 2073837 كفـءكفـء2342011/07/03 معلم

االبتدائیة المشتركة)٣(عزبة 2011/03/01 أحالم سعید دمحم أبوشریف 2231111 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/06/30 احالم سمیر یوسف یوسف 2074919 كفـءكفـء2362011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 أحمد ابراھیم أحمد شوشة 2073865 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 أحمد أحمد مسعود عمر 2073050 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم
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باز البحریة للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد حسن مرسي حسن 1539928 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/03/01 احمد حمدى شحاتة على 2236095 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/06/30 احمد رمضان احمد بسطویسي 2074959 كفـءكفـء2412011/07/03 معلم

ألصیفر البریة 2011/03/01 احمد زكى مھران عوض 2070883 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد سالم دمحم سعد 2066795 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/06/30 احمد شفیع حسن علوان 2235440 كفـءكفـء2442011/07/03 معلم

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/30 احمد شكرى مرشدى الفقى 2394937 كفـءكفـء2452011/07/03 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/06/30 احمد صالح ابراھیم البستاوى 2068897 كفـءكفـء2462011/07/03 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد عادل محمود عبد الغنى 2070977 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد عبد الرازق طھ عبد الرازق الزھیرى 2229760 كفـءكفـء2482011/07/03 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/06/30 احمد عبد الرحیم دمحم على 2075792 كفـءكفـء2492011/07/03 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/06/30 أحمد عبد العزیز السید على ھاشم 2073920 كفـءكفـء2502011/07/03 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد عبد الفتاح منشاوى دمحم 2199990 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/03/01 احمد عبد هللا احمد عبد الحمید 2066782 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

السخاوى االبتدائیة 2011/03/01 أحمد عبد المحسن عبد السالم سید احمد 2107023 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد عبدالسالم  دمحم الصفطاوى 2068905 كفـءكفـء2542011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 أحمد عبدالقوى اسماعیل عبده 2234061 كفـءكفـء2552011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

المنشأة ع الجدیده المشتركھ 2011/06/30 احمد عبدالموجود عبدالعظیم سعفان 2394963 كفـءكفـء2562011/07/03 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/06/30 أحمد مبروك عبد العزیز عبد القادر غبیس 2398393 كفـءكفـء2572011/07/03 معلم

عزبة مھیب االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم ابراھیم غنیم 2221031 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2004/07/01 احمد دمحم احمد البستاوى 2073025 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد دمحم احمد عاشور 2071064 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/06/30 احمد دمحم احمد كاسوره 2228271 كفـءكفـء2612011/07/03 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 احمد دمحم عبد الباسط ابراھیم 2075988 كفـءكفـء2622011/07/03 معلم

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد دمحم عبده العسال 2068757 كفـءكفـء2632011/03/14 معلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/03/01 احمد دمحم فراج اسماعیل 2073228 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

أبوعیطھ االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم ماضى السعید النجار 2071079 كفـءكفـء2652011/03/14 معلم

الشھید دمحم سامى البالصى للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد دمحم دمحم عطوه 1537935 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم محمود عیاد 2075926 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 احمد دمحم موسى اسماعیل 2103371 كفـءكفـء2682011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/06/30 احمد مفید احمد یوسف 2063572 كفـءكفـء2692011/07/03 معلم

اصف االعدادیة  المشتركة 2011/06/30 اخالص عبد الجواد عباس جلو 2064778 كفـءكفـء2702011/07/03 معلم

عباس البحریة االبتدائیة 2011/03/01 اسامة فرجانى دمحم االصالبى 2073044 كفـءكفـء2712011/03/14 معلم

الزحالیق االعدادیة 2011/06/30 اسامھ حسن عبد المجید حسن 2068640 كفـءكفـء2722011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 اسامھ دمحم حسن زویل 2230454 كفـءكفـء2732011/07/03 معلم

الشھید دمحم سامى البالصى للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسامھ ھاشم قطب على 2070974 كفـءكفـء2742011/03/14 معلم

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/03/01 اسالم عبد المنعم احمد الشاذلى 2063097 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

المالحة ع 2011/02/28 اسالم دمحم ابراھیم عبده 2073240 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 اسالم دمحم عبد الاله السید سالمة 2229838 كفـءكفـء2772011/07/03 معلم

)ابتدائى ( اللغات التجریبیة  2011/03/01 أسماء  مرعى  عبد الفضیل جاب هللا 2066186 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 اسماء ابراھیم عیسى البلحى 2198550 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

عبد الباعث الفقى 2011/03/01 اسماء حامد سعد رزق 2078467 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/30 أسماء على دمحم ابراھیم 2067462 كفـءكفـء2812011/07/03 معلم

المالحة لریاض األطفال 2011/06/30 اسماء قطب ابراھیم الرفاعى 2078513 كفـءكفـء2822011/07/03 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 اسماء دمحم ابراھیم شبل 2361786 كفـءكفـء2832011/07/03 معلم

كوم الذھب 2011/06/30 اسماء دمحم حسن السید 2381893 كفـءكفـء2842011/07/03 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 اسماء محمود دمحم الطویلھ 2074847 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 اسماعیل السید ابراھیم الجوھرى 2191197 كفـءكفـء2862011/07/03 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/03/01 اسماعیل سید اسماعیل عبد اللطیف 2074641 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/03/01 اشجان عبد العاطى اسماعیل محمود 2080113 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

روضة الفقھاء البحریھ 2011/06/30 اشجان عبد الكریم على عبد الغنى 2085778 كفـءكفـء2892011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 أشرف أنور دمحم إبراھیم 2233556 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 اشرف عوض بھجات عبد السالم 2079995 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

جادهللا لریاض األطفال 2011/03/01 اصالح الرحمان على محمود الدقنھ 2066776 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

منشأة المصرى تعلیم اساسى 2011/03/01 اكرام عبد السالم طة عویس 2213718 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 اكرام ممدوح فؤاد دمحم 2072092 كفـءكفـء2942011/07/03 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/06/30 السعودى عوض حسن عوض شتا 2073068 كفـءكفـء2952011/07/03 معلم

البستاوي للتعلیم األساسي 2011/03/01 السعید رفعت السید البالصى 2217998 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/03/01 السعید سالمھ حجازى الرفاعى 2230637 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

كـفرالمشارقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 السعید على محمود ابو خلیفھ 2076092 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

العو الغربیة تعلیم اساسى 2003/02/16 السعید دمحم عبد المجید ابو النضر 2085811 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/06/30 السید إبراھیم إبراھیم البشرى 2227882 كفـءكفـء3002011/07/03 معلم

عقلة القبلیة للتعلیم االساسي 2011/06/30 الشاذلي  مصطفى دمحم الشرقاوى 2072012 كفـءكفـء3012011/07/03 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسى 2011/03/01 الشیماء سالم عبد العزیز جاد 2255718 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

المسیرى ت ا 2011/03/01 الماظ على عامر على 2071201 كفـءكفـء3032011/03/14 معلم

منشأة على االعدادیة المشتركة 2011/06/30 الھام عبد الواحد عبد العلیم اسماعیل 2377989 كفـءكفـء3042011/07/03 معلم

شالما لریاض االطفال 2011/03/01 الھام دمحم احمد عبد المنعم 2078261 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 الھام دمحم محمود على 2213810 كفـءكفـء3062011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمرو الثانویة بنات 2011/03/01 أمال  عبد الفتاح حسن سالمة 2074101 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/03/01 امال السید دمحم قریش 2229152 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

النمر الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 امال دمحم السید العماوى 2071120 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/06/30 امانى ابراھیم دمحم على حجاج 2078517 كفـءكفـء3102011/07/03 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 امانى احمد حسن النجار 2229321 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

العو تعلیم اساسى 2011/03/01 امانى صالح دمحم الخولي 2085807 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/03/01 امانى عاطف شفیق ابراھیم 2075568 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسى 2011/06/30 امانى عبد الحى دمحم عبد الحى 2204265 كفـءكفـء3142011/07/03 معلم

البھنساوى اإلبتدائیة 2011/03/01 امانى عبد المقصود احمد عیسى 2073820 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/06/30 امجد عبده عبدالفتاح البرعى 2072823 كفـءكفـء3162011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 أمل إبراھیم منصور بیومى 2227773 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 امل السید سلیمان السید 2219847 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 أمل سعد ذكى دمحم 2228871 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

منشأة المصرى تعلیم اساسى 2011/03/01 أمل عبد اللطیف احمد بلتاجي 2073117 كفـءكفـء3202011/03/14 معلم

مدرسة السبعین االبتدائیة 2011/03/01 أمل دمحم أبو الفتوح دمحم 2073787 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

عزب مھیب ریاض اطفال 2011/03/01 امل دمحم عبد الحمید مطاوع 2230061 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2004/07/01 امل دمحم دمحم الجزار 2074990 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 امنیھ احمد یوسف شریف 2067301 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 امھات عبد اللة شرف احمد 2213545 كفـءكفـء3252011/07/03 معلم

عبد الونیس للتعلیم االساسى 2011/06/30 امیرة  السید عطیھ  دمحم 2068825 كفـءكفـء3262011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 أمیرة أحمد رجب عبدالجواد 2227875 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنات 2011/03/01 أمیرة جمال عطیة طلخان 2063294 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

اصـف االبتدائیة 2011/03/01 امیرة سعد عوض موسى 2062528 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 امیرة عزت عبد العاطى جبر 2213665 كفـءكفـء3302011/03/14 معلم

جاد هللا االبتدائیة 2011/03/01 امیرة كمال شریف بسیونى 2205868 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

ابو غانم االبتدائیة 2011/06/30 امیرة لطفى حمدین ناصر 2390680 كفـءكفـء3322011/07/03 معلم

منشاة عباس االبتدائیة 2011/06/30 امیرة دمحم احمد مطر 2219755 كفـءكفـء3332011/07/03 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/03/01 امیره ابراھیم دمحم الحجر 2074918 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 امیره یسرى دمحم حمیده 2074943 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

القواسم تعلیم اساسى 2011/03/01 امیمھ اسماعیل ابراھیم قاسم 2068489 كفـءكفـء3362011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 امینھ السید حسن كامل 2073498 كفـءكفـء3372011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 امینھ على فتح هللا حسب هللا 2078550 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

عبد الدایم لریاض االطفال 2011/06/30 انتصار جابر ابراھیم دمحم 2252975 كفـءكفـء3392011/07/03 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/06/30 انتصار مصطفى عبد العاطى احمد 2074668 كفـءكفـء3402011/07/03 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على العربي بالعشرین االبتدائیة 2011/03/01 انغام نعیم حسنى درغام 2222875 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 ایة كمال دمحم شبور 2228631 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

الشخلوبة تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان  السید  دمحم العزبي 2074257 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

دمرو ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان  على على سعید 2074667 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/03/01 إیمان  دمحمین عبد الحمید عامر 2073036 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/06/30 ایمان احمد خضراوى دمحم 2075773 كفـءكفـء3462011/07/03 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/06/30 ایمان احمد عبد الحلیم احمد اسماعیل 2067290 كفـءكفـء3472011/07/03 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/06/01 ایمان احمد دمحم الشاعر 2206176 كفـءكفـء3482011/06/12 معلم

القن االبتدائیة 2011/06/30 ایمان السید حسن عبدهللا 2390536 كفـءكفـء3492011/07/03 معلم

شالما االعدادیة 2011/03/01 ایمان السید دمحم احمد قطب 2063127 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

2011/03/01 اكتوبر بالعوضى٦ ایمان عادل إبراھیم عوض 2228071 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

ألصیفر البریة 2011/03/01 ایمان عبد الكریم عبد الحافظ دمحم 2205706 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم السید شرف 2204724 كفـءكفـء3532011/03/14 معلم

صیفر البریة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم الشاملى قطب 2067071 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم حجاج 2085605 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

الخوالد االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم مسیوغھ 2071193 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 ایمان ممدوح طلحھ دمحم 2230587 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ریاض االطفال (اللغات التجربیة  2011/03/01 ایمان ممدوح دمحم على 2228762 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

المنشأة ع الجدیده المشتركھ 2011/03/01 ایمن احمد دمحم دمحم منصور 2229059 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

ظاظا االبتدائیة 2011/06/30 ایمن بسیونى فضل عبد القادر 2072290 كفـءكفـء3602011/07/03 معلم

عزبة جابر االبتدائیة 2011/06/30 ایمن شحاتھ شحاتھ ابو ھلیل 2072314 كفـءكفـء3612011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 أیمن دمحم السعید عبدالصمد 2227886 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

)إعدادى ( اللغات التجریبیة  2011/06/30 ایناس السید دمحم حسن 2074708 كفـءكفـء3632011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 ایناس جمال الدین ابو السعود دمحم 2227015 كفـءكفـء3642011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 ایناس سید احمد على الدیب 2344775 كفـءكفـء3652011/07/03 معلم

)ابتدائى ( اللغات التجریبیة  2011/03/01 ایناس كمال السید ابوسالم 2074719 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/03/01 ایھ احمد احمد على عتمان 2072813 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 إیھاب عبد السالم سعد دسوقي 2075546 كفـءكفـء3682011/07/03 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب عبد المجید حسن دمحم 2073029 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/06/30 ایھاب دمحم طھ ابراھیم 2074904 كفـءكفـء3702011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 ایھاب دمحم عبد الفتاح سرحان 2063032 كفـءكفـء3712011/07/03 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 باسم جمعة خلیفة عبد العزیسز 2073160 كفـءكفـء3722011/07/03 معلم

احمد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/03/01 باسم فھمى السید على 2069258 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 بدریھ السید ابراھیم السواق 2074283 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2288 Page 2017/03/23
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المالحة ع 2011/06/27 بدیع أبو المكارم سعد عبد الھادي 2074428 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 برلنتى عبد الھادى دمحم عبد العزیز 2080097 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

)ریاض االطفال (اللغات التجربیة  2011/03/01 بسمة صالح عبد الموجود عبد العال 2074745 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

الشھید بھجات الصاوى 2011/03/01 بسمة عبد السالم ابو النجاة عجمى 2205820 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2009/04/01 بسمھ ابراھیم عبد الفتاح حجاج 2226927 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 بسمھ دمحم سیف االسالم ابراھیم لوتھ 2204118 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 بسیمة علي حسن الشعراوي 2075644 كفـءكفـء3812011/07/03 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/03/01 بسیوني شحاتھ عبد الفتاح عبد الجواد 2074907 كفـءكفـء3822011/03/14 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 بشرى سعد دمحم على 2072305 كفـءكفـء3832011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/03/01 بھاء السید عبد الوارث ابراھیم 2073773 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 بولندا سمیر حسن دمحم 2230181 كفـءكفـء3852011/07/03 معلم

الربایعة 2011/03/01 تامر احمد دمحم دمحم 2066807 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 تامر السید دمحم عبد المجید 2074687 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/06/30 تحریر محیي الدین حیدر البھنساوى 2073233 كفـءكفـء3882011/06/30 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 تكال ابو السعود السید یوسف 2066930 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 تمام دمحم دمحم الناعم 2074850 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

القصابى االعدادیة للبنات 2011/06/30 تناغى فوزى دمحم مناع 2398518 كفـءكفـء3912011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمرو الثانویة بنات 2004/07/01 تھانى دمحم محمود خطاب 1723944 كفـءكفـء3922009/11/01 معلم

2011/03/01 اكتوبر بالعوضى٦ ثروت عبد الفتاح بحیرى احمد 2075152 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

منشأة على االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ثناء رجب دمحم محمود 2227719 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

الفقھاءالقبلیة تعلیم اساسى 2011/03/01 جاب هللا عبد الھادي جاب هللا سالمة 2074487 كفـءكفـء3952011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/03/01 جالل دمحم رزق الفقي 2075652 كفـءكفـء3962011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 جلیلة دمحم ابو الفتوح دمحم 2157485 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/03/01 جمال  دمحم دمحم العزبي 2074247 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

أ. الشھید دمحم سامى البالصى ت  2011/06/30 جمال عزمى دمحم ابو الفتوح 2076437 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

)إعدادى ( اللغات التجریبیة  2011/06/30 جمال دمحم الطنطاوى غیط 2073174 كفـءكفـء4002011/07/03 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 جمیل سعد عبد القادر متولى 2081412 كفـءكفـء4012011/07/03 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/06/30 جھاد عبد الموجود على الصندفاوى 2398536 كفـءكفـء4022011/07/03 معلم

عزبة جابر االبتدائیة 2011/03/01 جیھان الحمراوى صبره رحیم 2072342 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/06/30 جیھان الشحات بسیونى عبد الحمید 2070914 كفـءكفـء4042011/07/03 معلم

النورى تعلیم اساسى 2011/03/01 جیھان عبد هللا دمحم عبد هللا 2229246 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 جیھان فرحات صالح مصطفى 2070921 كفـءكفـء4062011/03/14 معلم

النورى للتعلیم االساسى 2011/03/01 جیھان كامل على إبراھیم 2229663 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

الغبایشة 2011/06/30 جیھان دمحم السید منصور 2073109 كفـءكفـء4082011/07/03 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة مھیب االبتدائیة 2011/03/01 حاتم عبد الجلیل عبد المطلب منصور 2072177 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 حاتم عبد الستار یوسف بسیونى 2081417 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 حاتم محمود حمدي  سعد 2073053 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 حازم دمحم عبدالمقصود دمحم 2228866 كفـءكفـء4122011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 حازم دمحم دمحم زغلول 2070887 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

الھندسة االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 حافظ دمحم ابو شعیشع مصطفى 2072292 كفـءكفـء4142011/07/03 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 حامد السید عبد المقصود سلیم 2073830 كفـءكفـء4152011/07/03 معلم

البستاوي للتعلیم األساسي 2011/06/01 حجازى عزت حامد دمحم 2227829 كفـءكفـء4162011/06/12 معلم

الصالحات االبتدائیة 2011/06/30 حجازیة شاھین اسماعیل شمس الدین 2073016 كفـءكفـء4172011/07/03 معلم

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام دمحم عبدالنبى عبدالدایم 2234365 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/06/30 حسام نبیل عبد الرازق دغیدغ 2075608 كفـءكفـء4192011/07/03 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/06/30 حسن  مصباح العوضي دمحم 2072006 كفـءكفـء4202011/07/03 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسن الشحات سعید سرور 2066711 كفـءكفـء4212011/07/03 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/03/01 حسن فتحى عبدالعزیز الفضالى 2234371 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 حسن دمحم عبد الدایم القطورى 2229473 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 حسن دمحم وفا حسن الصندفاوى 2228926 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

البھنساوى اإلبتدائیة 2011/03/01 حسناء فكرى دمحم العلوانى 2215105 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة جابر االعدادیة 2011/06/30 حسینى حسینى شعبان عبد اللطیف 2078373 كفـءكفـء4262011/07/03 معلم

عباس البحریة االبتدائیة 2011/03/01 حلمى بسیونى عبدالسالم الفار 2229747 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 حلیمة مرشدى بسیونى مرشدى 2069047 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

ا.اصالح شالما االعدادیھ ت 2011/03/01 حمادة عبد النبى دمحم السید 2074682 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حماده رفعت دمحم السید 2079541 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 حماده دمحم نبیل قمیر 2074966 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 حمدى ابراھیم احمد على 2074683 كفـءكفـء4322011/07/03 معلم

ابو غانم االبتدائیة 2011/06/30 حمدى دمحم على غانم 2382456 كفـءكفـء4332011/07/03 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 حمدیھ دمحم عبد السالم حسن 2075030 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/03/01 حمودة دمحم سعد حمودة 2073034 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 حنان الصاوى على الصاوى 2226511 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

الفاضلى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حنان حسن على ابو صالح 1554875 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 حنان عزیز عبد الرازق قطب 2226929 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/03/01 حنان فرید ذكى عبد الباعث 2075047 كفـءكفـء4392011/03/14 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/06/30 حنان دمحم بسیونى دمحم 2073084 كفـءكفـء4402011/07/03 معلم

الشھید طیار عبد الغفار علیوة 2011/03/01 حوریھ السید بسیونى عیسى 2072277 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/06/30 حوریھ سعد رشاد اسماعیل 2070922 كفـءكفـء4422011/07/03 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ظاظا االبتدائیة 2011/06/30 خالد  جمال  دمحم موسى 2071938 كفـءكفـء4432011/07/03 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/03/01 خالد صالح عبد الدایم السید 2070931 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

ابو احمد تعلیم اساسى 2011/03/01 خالد دمحم عبد هللا عبد الرازق 2078461 كفـءكفـء4452011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 خالد دمحم متولى الشورى 2228862 كفـءكفـء4462011/07/03 معلم

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 خالد دمحم دمحم على األحول 2382447 كفـءكفـء4472011/07/03 معلم

عزب مھیب للتعلیم االساسى 2011/06/30 خالد محمود دمحم دمحم 2230089 كفـءكفـء4482011/07/03 معلم

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 خضرة احمد احمد العیسوى 2229491 كفـءكفـء4492011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 خضره دمحم عبد القادر حسن 2067353 كفـءكفـء4502011/07/03 معلم

البھنساوى اإلبتدائیة 2011/03/01 خمیس ابراھیم دمحم عبد ربھ 2067525 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

المفتى االبتدائیة 2011/03/01 دالیا اسماعیل سالم مراد 2075576 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 دالیا فؤاد على نصار 2076110 كفـءكفـء4532011/03/14 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 دالیا دمحم عباس صبرة 2079031 كفـءكفـء4542011/03/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/03/01 دالیا محمود عبد المقصود أحمد 2073791 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 دالیا محمود عطا هللا سالم 2073067 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 دالیھ ابراھیم سید احمد النجار 2070878 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

2011/06/30 سنوات٣سیدى سالم الصناعیة بنین  دعاء  امین  عبد المقصود  عبد المجید 2072027 كفـءكفـء4582011/07/03 معلم

الصناع للفصل الواحد 2011/03/01 دعاء احمد محمود كریم 2204280 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة عباس االبتدائیة 2011/06/30 دعاء رمضان عبد الحى السید 2081162 كفـءكفـء4602011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 دعاء متولى عبد الصمد حسن 2205723 كفـءكفـء4612011/07/03 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 دالل دمحم عبد السالم منصور 2074705 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دیانا دمحم خلیفھ حسن 2070964 كفـءكفـء4632011/07/03 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دینا احمد انور دمحم 2076019 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 دینا جمال الدین محمود 2064808 كفـءكفـء4652011/07/03 معلم

الفقھاءالقبلیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دینا رزق دمحم الجزار 2067284 كفـءكفـء4662011/03/14 معلم

طھ حسین لریاض األطفال 2011/03/01 دینا فرید عبد الحمید ربیع 2073500 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/03/01 دینا دمحم ابراھیم عبد الھادى 2075141 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

الكوم االعدادیة 2011/03/01 راغب عاشور السید احمد 2096024 كفـءكفـء4692011/03/14 معلم

أ. مجمع تیدا للتعلیم االساسى ر  2011/03/01 راندا مروان مصطفى درویش 2078348 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/03/01 رانیا احمد شوقى محمود 2205421 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

)ریاض االطفال (اللغات التجربیة  2011/03/01 رانیا حسن موسى عبد هللا 2074723 كفـءكفـء4722011/03/01 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رانیا عبد اللة دمحم عبداللة 2227525 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 راویة دمحم عبد المقصود عجالن 2074179 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

ابو عید االبتدائیة 2011/06/30 راویھ  ابراھیم  محمود البالصى 2074365 كفـءكفـء4752011/07/03 معلم

النورى للتعلیم االساسى 2011/03/01 رباب احمد دمحم رزق جاویش 2227053 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ظاظا االبتدائیة 2011/03/01 رباب على لطیف على 2227736 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

البستاوى االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 رتیبھ محمود حامد موسي حسین 2354743 كفـءكفـء4782011/07/03 معلم

الكوم االعدادیة 2011/06/30 رجب صبحى عبد الھادى دمحم 2071107 كفـءكفـء4792011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 رحاب حسانین مجاھد محمود 2230533 كفـءكفـء4802011/07/03 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 رحاب شوقى دمحم على 2080122 كفـءكفـء4812011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 رحمة اسماعیل اسماعیل الروینى 2228089 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

الندایره للتعلیم األساسى 2011/03/01 رحیم رحیم دمحم الشلح 2205275 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/03/01 رزق حامد سعد رزق 2073039 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 رشا اسماعیل على جوده 2067443 كفـءكفـء4852011/07/03 معلم

عقلة القبلیة للتعلیم االساسي 2011/06/30 رشا الشوادفى فرجانى ھلیل 2070868 كفـءكفـء4862011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 رشا صالح السید القارب 2257480 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

أ. الشھید دمحم سامى البالصى ت  2011/03/01 رشا على عبد الكریم على 2068441 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم دمحمعرفھ یوسف 2071178 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 رشا دمحم مصطفى دمحم 2072262 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/06/30 رشا مختار مغازى على الدین 2199982 كفـءكفـء4912011/07/03 معلم

القن لریاض االطفال 2011/03/01 رشا وجیھ میخائیل دوس 1538642 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

)ابتدائى ( اللغات التجریبیة  2011/06/30 رشا یحى عبد الفضیل عبد المطلب 2227696 كفـءكفـء4932011/07/03 معلم
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الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/03/01 رشاد جمال عباس جعفر 2234109 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

فدان الفقى االبتدائیة 2011/03/01 رشدى صالح دمحم الشافعى 2068482 كفـءكفـء4952011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 رشدى دمحم دمحم شتا 2070952 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 رشدي السعید عبد الدایم عرفات 2074979 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 رضا  عبدالاله بسیونى الشورى 2072018 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 رضا ابراھیم ابراھیم سالمة 2204307 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

ا.اصالح شالما االعدادیھ ت 2011/03/01 رضا عبد هللا حسن عبدهللا 2074685 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

كوم الذھب 2011/06/30 رضا عبد ربھ عبد ربھ على 2094077 كفـءكفـء5012011/07/03 معلم

الغنام تعلیم اساسى 2011/03/01 رضا فتوح مرسى قطب 2229685 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

منشاة عباس االبتدائیة 2011/03/01 رضا دمحم دمحم ابراھیم 2226771 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/03/01 رضا محمود على ابو الخیر 2063775 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 رضا مخلوف محمود شوشان 2228380 كفـءكفـء5052011/03/14 معلم

كفریوسف االبتدائیة 2011/03/01 رضاء الشحات عبد الھادى دمحم 2230606 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/03/01 رضاء دمحم حمدین دمحم 2070918 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

الغنام االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رغده رمزى  السید اسماعیل 2074823 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 رفیق جمعھ على عالم 2074674 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/06/30 رقیة دمحم دمحم علي 2074817 كفـءكفـء5102011/06/30 معلم
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سید درویش االصلیة 2011/06/30 رمانھ مسعود عمر مسعود 2229427 كفـءكفـء5112011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 رمضان رمضان ابو زید دمحم 2078541 كفـءكفـء5122011/07/03 معلم

الورق االعدادیة 2011/03/01 رمضان مبروك رمضان مصطفى 2069158 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

شالما لریاض االطفال 2011/03/01 رھام شعبان غازي عطیھ 2072098 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 روایدا عنتر السعید خلیل 2191215 كفـءكفـء5152011/07/03 معلم

كفریوسف االبتدائیة 2011/06/30 روضھ دمحم اسماعیل الكومي 2071953 كفـءكفـء5162011/07/03 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 رویدا عبد المنعم نصر احمد 2073213 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 ریرى عبد العزیز عبد الحمید الحمراوى 2226874 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

اصـف االبتدائیة 2011/03/01 ریھام كمال جمعھ حسانین 2070925 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/03/01 سالم عبد الرحیم عبد الحمید دمحم 2073028 كفـءكفـء5202011/03/01 معلم

منشاة عقل االبتدائیة 2011/03/01 سالم عبدهللا محمود ابراھیم 2072065 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

النورى تعلیم اساسى 2011/03/01 سالى حامد دمحم إبراھیم 1540134 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 سالى سعد عبد العزیز ابراھیم 2074713 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

القصابى االعدادیة للبنات 2011/06/30 سالى دمحم الشافعى عبد السالم 2085780 كفـءكفـء5242011/07/03 معلم

منشاة عباس االبتدائیة 2011/03/01 سالى دمحم زكى شرف الدین 2075589 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 سالي دمحم نعیم أبو نعیم 2073098 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

البستاوي للتعلیم األساسي 2011/06/30 سامح ابو السعود احمد متولى 2072315 كفـءكفـء5272011/07/03 معلم
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احمد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/06/30 سامح احمد دمحم ابراھیم 2069279 كفـءكفـء5282011/07/03 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/03/01 سامح مصطفى حجازى مصطفى 2073869 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 سامى سعید حمیده عطیھ 2075950 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 سامیة عبد النبى سعد ابراھیم 2222236 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 سامیة مبروك محمود عاشور 2073499 كفـءكفـء5322011/07/03 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/03/01 سامیة دمحم شاھین سید احمد 1190807 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

السید منصور االعدادیة 2011/03/01 سامیھ احمد دمحم ناجى 2071139 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

المسیرى ت ا 2011/06/30 سامیھ عبد الكریم ابراھیم دمحم 2071196 كفـءكفـء5352011/07/03 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/06/30 سحر حمحوم احمد دمحم 2064833 كفـءكفـء5362011/07/03 معلم

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/06/30 سحر شھاب الدین دمحم القرضاوى 2068783 كفـءكفـء5372011/07/03 معلم

ألصیفر البریة 2011/06/30 سرحان السید عبد السالم شتا 2205714 كفـءكفـء5382011/07/03 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 سعاد سعد حسن خلیفھ 2199972 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 سعد  عبد الكریم عثمان فتح هللا 2073183 كفـءكفـء5402011/07/03 معلم

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سعد ابراھیم سعد غازى 2068710 كفـءكفـء5412011/03/14 معلم

الندایره للتعلیم األساسى 2011/03/01 سعد انصارى عبد الحلیم ندیر 2204718 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 سعد حسن سعد رجب 2099980 كفـءكفـء5432011/07/03 معلم

الغنام االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعد دمحم احمد جاویش 2072175 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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جالو االبتدائیة 2011/06/30 سعد دمحم مرشدى سالمة 2094108 كفـءكفـء5452011/07/03 معلم

على العربي بالعشرین االبتدائیة 2011/03/01 سعید دمحم عبد النبى عوض 2073154 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

القن االبتدائیة 2011/03/01 سعیدة زیدان محمود زیدان 2229728 كفـءكفـء5472011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 سعیدة عبد المطلب عبد الرحمن راضى 2085606 كفـءكفـء5482011/07/03 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 سالمھ ابو السعود على مرسال 1539457 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 سلسبیل صبرى دمحم احمد زاید 2078557 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

سید درویش لریاض األطفال 2011/03/01 سلوى السعید السید الصعیدى 2078521 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/03/01 سلوى دمحم سالمھ شعبان 2078529 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سلوى محمود دمحم محمود 2074233 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

ابو العزائم ت ا 2011/03/01 سلیمان السید ابراھیم احمد 2068131 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

كفر المشارقة لریاض األطفال 2011/03/01 سماح بھى الدین بھجات مبروك 2073502 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسى 2011/06/30 سماح شحاتھ شحاتھ ابو ھلیل 2233576 كفـءكفـء5562011/07/03 معلم

الخوالد االبتدائیة 2011/06/30 سماح دمحم خلیفھ عبد العزیز 2071206 كفـءكفـء5572011/07/03 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/03/01 سمر دمحم أحمد األشمونى 2227883 كفـءكفـء5582011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 سمر دمحم رفاعى داود 2191152 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 سمر دمحم سعد مصطفى 2229162 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

عباس البحریة االبتدائیة 2011/03/01 سمیحة عبد الحلیم عبد السالم منقولة 2228082 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم
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المالحة االبتدائیة 2011/03/01 سمیر احمد دمحم احمد 2068514 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/06/30 سمیر السعید حلمى غزال 2189389 كفـءكفـء5632011/07/03 معلم

المسیرى ت ا 2011/03/01 سمیر الشحات دمحم دمحم جوده 2063080 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

المالحة ع 2011/03/01 سناء احمد دمحم ناجى 2229356 كفـءكفـء5652011/03/14 معلم

النمر الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 سنیة رمضان بدراوى حسن 2185957 كفـءكفـء5662011/03/14 معلم

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/06/30 سھام حمدى شحاتھ علي 2378671 كفـءكفـء5672011/07/03 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/02/20 سھام زینھم حامد عبدالرحیم 2192593 كفـءكفـء5682011/02/20 معلم

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 سھام شوقى سالم الزیدى 2066898 كفـءكفـء5692011/03/14 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/06/30 سھام فتح هللا دمحم فتح هللا 2072935 كفـءكفـء5702011/07/03 معلم

سعد حمد االبتدائیة 2011/03/01 سھام فتحى بھجات دمحم 2094075 كفـءكفـء5712011/03/14 معلم

المنشأة ع الجدیده المشتركھ 2011/03/01 سھام فتحى حامد عبد الواحد 2071033 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/30 سھام فتحى دمحم احمد 2094104 كفـءكفـء5732011/07/03 معلم

عقلة القبلیة االبتدائیة 2011/06/30 سھام فتحي ابراھیم حسانین 2166899 كفـءكفـء5742011/07/03 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/06/30 سھام نظمي دمحم محمود 2074889 كفـءكفـء5752011/07/03 معلم

اصالح شالما ریاض اطفال 2011/03/01 سھیر السید محسن محمود 2229696 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سھیر خیرى عبد الكریم مبروك 2078460 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 سھیلة مصلح عبدالسالم الصباغ 2169458 كفـءكفـء5782011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 سوزان  دمحم محمود عیاد 2253505 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

النمر الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 سوزان انور شحاتھ اسماعیل 2071132 كفـءكفـء5802011/03/14 معلم

)ریاض االطفال (اللغات التجربیة  2011/03/01 سوزان خالد جاب هللا سعید 2074734 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 سوزان عبد البصیر دمحم دمحم 2071173 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

سید درویش االصلیة 2011/03/01 سوزان عبد المعطى مصطفى ابو العال 2228315 كفـءكفـء5832011/03/14 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 سوزان دمحم عبدالمنعم أبوسكر 2228876 كفـءكفـء5842011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 سوزان محمود عطا هللا سالم 2063653 كفـءكفـء5852011/03/14 معلم

سید درویش لریاض األطفال 2011/03/01 سوسن حسن دمحم ابو دسوقى 2078523 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 سوسو دمحم مصطفى قاسم 2078555 كفـءكفـء5872011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 شادى عبد العاطى قطب عبد العاطى 2227706 كفـءكفـء5882011/03/14 معلم

منشاة عباس الثانویة بنین 2011/03/01 شریف عبد اللطیف شریف رحیم الفیل 2229716 كفـءكفـء5892011/03/14 معلم

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/03/01 شریف على شحاتة یاسین 2183234 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 شریفة منجى حامد دمحم 2227775 كفـءكفـء5912011/03/14 معلم

عزبة الكوم االبتدائیة 2011/03/01 شرین  سعد عبد الفتاح دمحم 2072007 كفـءكفـء5922011/03/14 معلم

الزحالیق االبتدائیة 2011/03/01 شرین احمد ابراھیم متولى الزیات 2229775 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

القن االبتدائیة 2011/03/01 شرین السید عبد العزیز دمحم 1537244 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/06/30 شرین خیرى احمد سلیمان 2074698 كفـءكفـء5952011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 شرین سلیمان بسیونى داود 2233859 كفـءكفـء5962011/07/03 معلم

دمرو االبتدائیة 2011/06/30 شرین دمحم زكي دمحم ھاشم 2074575 كفـءكفـء5972011/07/03 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/06/30 شریھان إبراھیم أحمد عطیة 2231124 كفـءكفـء5982011/07/03 معلم

الزینى االعدادیة 2011/06/30 شعبان دمحم سعد أحمد 2074421 كفـءكفـء5992011/07/03 معلم

المسیرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 شوزان عطیھ السید عطیھ 2071202 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 شوق عبد الفتاح على ابو السعود 2071181 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

عبد الباعث الفقى 2011/06/30 شیرین حمدى اسماعیل عبد الحى 2078465 كفـءكفـء6022011/07/03 معلم

فدان الفقى ریاض اطفال 2011/03/01 شیرین عبد هللا ابراھیم خلیل 2071210 كفـءكفـء6032011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسى 2011/06/30 شیرین كامل احمد زین الدین 2388760 كفـءكفـء6042011/07/03 معلم

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 شیرین دمحم دمحم دمحم 2069293 كفـءكفـء6052011/03/14 معلم

السخاوى لریاض األطفال 2011/03/01 شیماء ابراھیم ابو النجاه شعبان 2067477 كفـءكفـء6062011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر لریاض األطفال 2011/03/01 شیماء ابراھیم السعید خفاجى 2066604 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 شیماء السعید على الجندى 2219726 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیماء حسن دمحم حسین 2070899 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/06/30 شیماء حسن محمود الدقنھ 2404768 كفـءكفـء6102011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/06/30 شیماء حسین عبد اللطیف احمد 2074949 كفـءكفـء6112011/07/03 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء سمیر ابراھیم عالم 2177346 كفـءكفـء6122011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/06/30 شیماء شوقى دمحم السلماوى 2381873 كفـءكفـء6132011/07/03 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/06/30 شیماء عبد الحمید سید احمد ھاشم 2229404 كفـءكفـء6142011/07/03 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 شیماء عبد اللطیف محمود ابراھیم 2073749 كفـءكفـء6152011/07/03 معلم

أ. مجمع تیدا للتعلیم االساسى ر  2011/03/01 شیماء عبد هللا عبد العزیز حالوه 2070993 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 شیماء على على دمحم 2085604 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 شیماء علي لطیف على 2073120 كفـءكفـء6182011/07/03 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم جلھوم 2075801 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

ابو غانم االبتدائیة 2011/03/01 شیماء مصطفى سعد فرج 2233687 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 صابر احمد احمد النطاط 2185939 كفـءكفـء6212011/03/14 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 صابر السید على بدران 2078458 كفـءكفـء6222011/07/03 معلم

كوم الذھب 2011/03/01 صابر حسن عبد الستار البقرى 2230099 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 صابرین خضر عطیھ نشوان 2078575 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 صافیناز حسین حسن الرفاعى 2230400 كفـءكفـء6252011/03/14 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 صالحة احمد دمحم حمادة 2229079 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

القصابى االعدادیة للبنات 2011/03/01 صباح دمحم ابراھیم منصور 2076043 كفـءكفـء6272011/03/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/06/30 صبحى شاكر السید على 2075780 كفـءكفـء6282011/07/03 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/03/01 صبحى دمحم عبد الحمید عطیھ 2230766 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمرو الثانویة بنین 2011/03/01 صبرى بشیر أحمد سالم 2234170 كفـءكفـء6302011/03/14 معلم

ا.اصالح شالما االعدادیھ ت 2011/03/01 صبرین دمحم عبدالغنى عبدالمنعم 2227868 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 صبریھ عبد الناصف عبد هللا دمحم 2074856 كفـءكفـء6322011/03/14 معلم

ابو العزائم ت ا 2011/06/30 صدفة عبد القادر عبد الونیس على 2068133 كفـءكفـء6332011/07/03 معلم

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 صفاء على حسن البحیرى 2070902 كفـءكفـء6342011/07/03 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2012/08/01 صفاء محب زغلول دمحم 2080024 كفـءكفـء6352012/07/07 ماجیستیرمعلم

السخاوى االبتدائیة 2011/06/30 صفاء محى الدین دمحم عبد المقصود 2226276 كفـءكفـء6362011/07/03 معلم

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفاء مسعد عبد الفتاح الفتیانى 2229282 كفـءكفـء6372011/03/14 معلم

الزینى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 صفوت عادل دمحم ابراھیم 2068618 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/06/30 صفوت نبیل دمحم حسین موسى 2199939 كفـءكفـء6392011/07/03 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 صالح عبد الفتاح السید سالم 2074691 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

السید البالصي للتعلیم األساسى 2011/03/01 ضحى رجب فضل فرج 2076088 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

صیفر البریة ریاض اطفال 2011/06/30 ضیا احمد سعد عبد هللا 2071186 كفـءكفـء6422011/07/03 معلم

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 طارق عبد النبى ابراھیم طلى 2208195 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 طارق عرفات دمحم شعبان 2227774 كفـءكفـء6442011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 طارق دمحم حسینى المحص 2063621 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 طارق دمحم دمحم فرحات 2229508 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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العو تعلیم اساسى 2011/06/30 طھ حسین دمحم احمد 2085813 كفـءكفـء6472011/07/03 معلم

السخاوى االبتدائیة 2011/03/01 عادل زكریا ابراھیم أبو بریكة 2074463 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

السید منصور االعدادیة 2011/06/30 عامر  الشحات احمد صقر 2073019 كفـءكفـء6492011/07/03 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 عایدة عبد العزیز ابراھیم ابویدك 2202953 كفـءكفـء6502011/07/03 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 عایدة ماھر على سعد 2228863 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 عباس ابراھیم عباس القطان 2079544 كفـءكفـء6522011/07/03 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/03/01 عبد الجید دمحم دمحم عبد هللا 2073058 كفـءكفـء6532011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 عبد الحمید سعد ابراھیم عیسى 2074144 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

فدان الفقى االبتدائیة 2011/03/01 عبد الحمید صابر احمد البحیرى 2068476 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/03/01 عبد الحمید عاطف عبد الحمید القاضي 2075218 كفـءكفـء6562011/03/14 معلم

دمرو االبتدائیة 2011/06/30 عبد الحمید مرعي مصطفى مرعي 2074273 كفـءكفـء6572011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 عبد الرازق دمحم عبدالرازق الطویلھ 2226928 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/06/30 عبد السالم رزق علي عبد ربھ 2073171 كفـءكفـء6592011/07/03 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/06/30 عبد السالم شحاتھ عبد السالم احمد 2070810 كفـءكفـء6602011/07/03 معلم

الورق االعدادیة 2011/06/30 عبد الصادق مبروك حسانین احمد 2070919 كفـءكفـء6612011/07/03 معلم

العو تعلیم اساسى 2011/03/01 عبد الصمد دمحم عبد المعطى السخاوى 2085805 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

عقلة القبلیة للتعلیم االساسي 2011/02/28 عبد العاطى عبد العاطى عبد هللا عبد العاطى 2229541 كفـءكفـء6632011/02/28 معلم
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المسیرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبد العزیز  السید عبد العزیز سالمة 2063069 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنات 2011/06/30 عبد العزیز صابر دمحم السید 2074956 كفـءكفـء6652011/07/03 معلم

القصابى االعدادیة للبنات 2011/03/01 عبد الفتاح على دمحم عبد العزیز 2064589 كفـءكفـء6662011/03/14 معلم

العو الغربیة تعلیم اساسى 2011/03/01 عبد المجید دمحم السعید السخاوى 2229244 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/06/30 عبد المعبود دمحم عبد المعبود الوكیل 2231550 كفـءكفـء6682011/07/03 معلم

المسیرى ت ا 2011/03/01 عبد الناصر دمحم منصور فرج 2228338 كفـءكفـء6692011/03/14 معلم

الشھید طیار عبد الغفار علیوة 2011/06/30 عبدالحكیم على على دمحم 2069019 كفـءكفـء6702011/07/03 معلم

النمر الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/06/30 عبدالحمید عبدالحمید عبدالمجید ابوالقاسم 2360433 كفـءكفـء6712011/07/03 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 عبدالسمیع حسین عبدالسمیع الجندى 2233453 كفـءكفـء6722011/07/03 معلم

شوقى ھاشم اإلبتدائیة 2011/03/01 عبلھ  عبد السالم السید الكناني 2072052 كفـءكفـء6732011/03/14 معلم

اصف لریاض االطفال 2011/03/01 عبیر  ابراھیم عبد الحمید صالح 2073141 كفـءكفـء6742011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر لریاض األطفال 2011/03/01 عبیر  ابراھیم دمحم ابو عجیلة 2068837 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2002/05/01 عبیر احمد حسن غازي 1192639 كفـءكفـء6762008/11/30 معلم

البحیرى لریاض االطفال 2011/03/01 عبیر حسن عبدالسالم عبده 2074890 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/03/01 عبیر حسین فرید الشیخ 2235506 كفـءكفـء6782011/03/14 معلم

المفتى االبتدائیة 2011/03/01 عبیر رجب محمود ابراھیم سالم 2074939 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

عبد الدایم االبتدائیة 2011/03/01 عبیر عبد الفتاح عبد الفتاح دمحم 2199979 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 عبیر عبدالمنعم إسماعیل النمر 2227826 كفـءكفـء6812011/03/14 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 عبیر عصام الدین مصطفى القصاص 2073795 كفـءكفـء6822011/07/03 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/06/30 عبیر على عرفھ ابو العینین 2067579 كفـءكفـء6832011/07/03 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 عبیر فتحى دمحم النجار 2067591 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 عبیر فھمى انیس دیاب 2079981 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

البھنساوى اإلبتدائیة 2011/03/01 عتاب شوقي دمحم جغالن 1536946 كفـءكفـء6862011/03/14 معلم

)ابتدائى ( اللغات التجریبیة  2011/06/30 عتاب دمحم عبد الحمید محمود 2072044 كفـءكفـء6872011/07/03 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 عثمان حمدى عثمان على 2229730 كفـءكفـء6882011/03/14 معلم

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/06/30 عزة احمد دیاب موسى 2069288 كفـءكفـء6892011/07/03 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/06/30 عزة حامد دمحم حسن 2074000 كفـءكفـء6902011/07/03 معلم

رزق جاویش االبتدائیة 2011/03/01 عزة عاطف دمحم دمحم 2228137 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

أبوعیطھ االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم مصطفى الزفتاوى 2064809 كفـءكفـء6922011/03/14 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم مغازى على 2064826 كفـءكفـء6932011/03/14 معلم

الربایعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزت رجب دمحم ابراھیم 2066983 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

القواسم تعلیم اساسى 2011/03/01 عزمیة جمعة احمد بسطویسى 2237161 كفـءكفـء6952011/03/14 معلم

شوقى ھاشم اإلبتدائیة 2011/03/01 عزه عباس سعد عبدالحى 2072053 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/03/01 عزه عبد النبى سعد ابراھیم منصور 2078510 كفـءكفـء6972011/03/14 معلم
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تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 عزه دمحم دمحم ابراھیم 2070983 كفـءكفـء6982011/03/14 معلم

الورق االعدادیة 2011/06/30 عزه دمحم دمحم بسیوني 2071975 كفـءكفـء6992011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة عبده على عبدالعزیز 2227727 كفـءكفـء7002011/03/14 معلم

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة ھارون عبد الحى حربى 2204249 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

جالو االبتدائیة 2011/06/30 عصام العبد یوسف شعبان 2094110 كفـءكفـء7022011/07/03 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/03/01 عصام عبد الوھاب على 2075760 كفـءكفـء7032011/03/14 معلم

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/03/01 عصام عطیھ عبدالمجید دمحم 2069246 كفـءكفـء7042011/03/14 معلم

القن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عصام على دمحم السعید 2227877 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

كفریوسف االبتدائیة 2011/03/01 عطیات  دمحم  السعید سعد 2071950 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

السید البالصى االبتدائیة 2011/03/01 عطیة عاطف عطیة دمحم البالصى 2072032 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

دمحم عبد المجید النجار االبتدائیة بكفر 2011/06/30 عفاف سعد ابراھیم عبد المنعم 2070910 كفـءكفـء7082011/07/03 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/06/30 عالء الدین جمعھ احمد بسطویسى 2071100 كفـءكفـء7092011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 عالء الدین سعد عبد المجید عطیة 2237204 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/03/01 عالء الدین محمود محجوب النجار 2063763 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

ا.اصالح شالما االعدادیھ ت 2011/06/30 عالء حامد ھالل سلیمان 2227864 كفـءكفـء7122011/07/03 معلم

)ابتدائى ( اللغات التجریبیة  2011/03/01 عالء عبدة على عبد الكریم 2075753 كفـءكفـء7132011/03/14 معلم

السید البالصي للتعلیم األساسى 2011/03/01 عالء دمحم عبد العزیز سعد 2070890 كفـءكفـء7142011/03/14 معلم
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على العربي بالعشرین االبتدائیة 2011/03/01 عالء یوسف السید غزال 2073143 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 عالء یوسف عبد الغنى احمد 2064817 كفـءكفـء7162011/07/03 معلم

المنشأة ع الجدیده المشتركھ 2011/06/30 عالم عبد الرحمن عبد المعطى الحضرى 2071025 كفـءكفـء7172011/07/03 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/06/30 على السعید على إبراھیم 2227904 كفـءكفـء7182011/07/03 معلم

الغبایشة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 على سعد دمحم نصار 2228459 كفـءكفـء7192011/03/14 معلم

ابو غانم للتعلیم االساسى 2011/06/30 على سلطان دمحم سلطان 2201394 كفـءكفـء7202011/07/03 معلم

القواسم تعلیم اساسى 2011/03/01 على طلعت على عبد الرحمن 2068193 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 على عویضة دمحم عویضة 2227662 كفـءكفـء7222011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 على دمحم على شلبى 2221056 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 على محى الدین  على أبوخوات 2201383 كفـءكفـء7242011/03/14 معلم

السید البالصى االبتدائیة 2011/06/30 على یوسف على عبدالرحمن 2380572 كفـءكفـء7252011/07/03 معلم

كـفرالمشارقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 علي رأفت اسماعیل اسماعیل 2074893 كفـءكفـء7262011/07/03 معلم

الغبایشة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 علي عزیز الدین دمحم العزقة 2074411 كفـءكفـء7272011/03/14 معلم

سیدى سالم االبتدائیة 2011/03/01 علیاء السید السید الحداد 2226848 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/03/01 علیاء عبدالرحیم على الفقى 2227887 كفـءكفـء7292011/03/14 معلم

الكوم االعدادیة 2011/06/30 عماد احمد احمد فرج 2071093 كفـءكفـء7302011/07/03 معلم

اصف االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 عماد الدین فھمى عبد الستار فتح هللا 2064787 كفـءكفـء7312011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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الصالحات االعدادیة 2011/03/01 عماد الدین ماضى عبد الستار على 1539881 كفـءكفـء7322011/03/14 معلم

عزبة جابر االعدادیة 2011/03/01 عماد السید دمحم عبد الواحد 2072329 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 عماد حمدى دمحم شعیان 2229719 كفـءكفـء7342011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 عماد حمدي الداوودي علي 2073856 كفـءكفـء7352011/07/03 معلم

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/06/30 عماد خمیس على جمعة 2182900 كفـءكفـء7362011/07/03 معلم

الورق االعدادیة 2011/03/01 عماد عبدالحلیم دمحم غازى 2069171 كفـءكفـء7372011/03/14 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2008/08/14 عماد على  عرفھ ابو العینین 2070909 كفـءكفـء7382011/07/03 معلم

الشھید دمحم سامى البالصى للتعلیم االساسى 2011/03/01 عمادالدین عبدالعاطى عبدالمجید الشباسى 2068816 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 عمرو دمحم السعید قاسم 2205292 كفـءكفـء7402011/07/03 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/03/01 عمرو دمحم سالمة عطیة 2072773 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 عمرو محمود النجیلى على 2066698 كفـءكفـء7422011/07/03 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/06/30 عوض دمحم عبدالسالم الطویلھ 2388128 كفـءكفـء7432011/07/03 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 عید جمال الدین عبدالوھاب الزیر 2394977 كفـءكفـء7442011/07/03 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 غادة  رسلى بدیر رسلى 2069005 كفـءكفـء7452011/07/03 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/06/30 غادة النادى النادى البحیرى 2204728 كفـءكفـء7462011/07/03 معلم

منشأة عباس الثانویة بنات 2011/03/01 غادة فتحي ربیع عبد الوھاب 2101582 كفـءكفـء7472011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 غادة دمحم عبد الغنى البستاوى 2072297 كفـءكفـء7482011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

كفریوسف االبتدائیة 2011/03/01 غادة یوسف دمحم احمد 2072307 كفـءكفـء7492011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 غاده الشحات بسیونى دمحم 2080126 كفـءكفـء7502011/07/03 معلم

ریاض األطفال بالخوالد 2011/03/01 غاده محمود دمحم محمود شیحھ 2071191 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

الشخلوبة للتعلیم االساسى 2011/06/30 فاتن ابراھیم ابراھیم مسعد عبد العال 2229171 كفـءكفـء7522011/07/03 معلم

اصـف االبتدائیة 2011/06/30 فاتن احمد محمود ابراھیم سالم 2062535 كفـءكفـء7532011/07/03 معلم

النمر الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاتن انور شحاتھ اسماعیل 2071130 كفـءكفـء7542011/07/03 معلم

2011/03/01 اكتوبر بالعوضى٦ فاتن على رمضان عبد الرحمن 2075121 كفـءكفـء7552011/03/14 معلم

الفاضلى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاتن دمحم عوض المحص 2227747 كفـءكفـء7562011/03/14 معلم

الندایره للتعلیم األساسى 2011/06/30 فاتن موافى دمحم موافى 2076003 كفـءكفـء7572011/07/03 معلم

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/03/01 فارس عبدالسالم عبدالجید ابراھیم 2069269 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 فاروق  دمحم فاروق النادي 2074883 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

عزبة الكوم االبتدائیة 2011/03/01 فاروق ابراھیم علي دمحم 2072001 كفـءكفـء7602011/03/14 معلم

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 فاروق دمحم نجیب دمحم حسن 2066818 كفـءكفـء7612011/07/03 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 فاطمة حلمي سلیمان عبدالرازق 2074011 كفـءكفـء7622011/07/03 معلم

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 فاطمة عطیة طلخان حجازى 2231153 كفـءكفـء7632011/07/03 معلم

الصالحات االبتدائیة 2011/06/30 فاطمة محمود السید إبراھیم 2073000 كفـءكفـء7642011/07/03 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ  سعد ابراھیم عوض 2074863 كفـءكفـء7652011/03/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ دمحم محمود دمحم 2075038 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/06/30 فتحیة فتحى محمود طھ 2252920 كفـءكفـء7672011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 فراولھ على دمحم ابو عمر 2078559 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 فرحة دمحم ابراھیم على 2066865 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/06/30 فرید شوقى احمد على 2073168 كفـءكفـء7702011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 فھمى عوض ابراھیم الحبشى 2078569 كفـءكفـء7712011/07/03 معلم

السخاوى االبتدائیة 2011/06/30 فؤاد ابراھیم عبد السالم دمحم 2074532 كفـءكفـء7722011/07/03 معلم

الغبایشة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 فؤاد نبیل فؤاد سعد 2071170 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

دمرو االبتدائیة 2011/06/30 فوزیة أبو زید عوضین علي الحنفي 2074580 كفـءكفـء7742011/07/03 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/03/01 قطب فتحي عوض دمحم 2073936 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

دمرو الثانویة بنین 2011/06/30 قطب دمحم قطب شلبي 2074094 كفـءكفـء7762011/07/03 معلم

المنشأة ع الجدیده المشتركھ 2011/03/01 قمر احمد مصطفى فراج 2228655 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

العو تعلیم اساسى 2011/03/01 كامل احمد حسن متولى 2085812 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/06/30 كمال عبد المعطى دمحم كسر 2063604 كفـءكفـء7792011/07/03 معلم

القن لریاض االطفال 2011/03/01 لبنى عبد العزیز مصطفى الزھیرى 2227069 كفـءكفـء7802011/03/14 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 لطافھ السید حسن عید 2068456 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 لطیفة الشحات عبد ربھ قطب 2073012 كفـءكفـء7822011/03/14 معلم
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األعلي

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/06/30 لملوم صالح دمحم دمحم 2204234 كفـءكفـء7832011/07/03 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء طلعت عبده الزھیرى 2071176 كفـءكفـء7842011/07/03 معلم

منشاة عقل االبتدائیة 2011/03/01 لمیاء فوزي باز حسن 2072060 كفـءكفـء7852011/03/14 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/03/01 لمیاء یحیى عبدالفتاح بیومى 2229739 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 لیلى مراد فتح هللا غانم 2075572 كفـءكفـء7872011/07/03 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/03/01 ماجدة حافظ مصطفى محرم 2229742 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

أبوغنیمھ االعدادیھ للبنات 2011/03/01 ماجدة عبد النور علي الفقي 2072763 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 ماجدة عبدالرؤف دمحم على 2394929 كفـءكفـء7902011/07/03 معلم

المسیرى للتعلیم االساسى 2011/06/30 مارلین ماھر موریس دمترى 2063024 كفـءكفـء7912011/07/03 معلم

)إعدادى ( اللغات التجریبیة  2011/03/01 ماھر سعد ابراھیم عبد المقصود 2229593 كفـءكفـء7922011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/06/30 مبارك السعید عطیھ على 2066859 كفـءكفـء7932011/07/03 معلم

الشھید ابراھیم حافظ قریش ب بالقصابى 2011/03/01 مبروكة دمحم مغازى الزینى 2228868 كفـءكفـء7942011/03/14 معلم

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 متولى احمد حسن متولى 2225779 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنات 2011/03/01 مجدى عبده عبد الرازق عید 2071101 كفـءكفـء7962011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 محروس السید صبرة أبو العینین 2074596 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 محروسة عبد الوھاب ابراھیم غانم 2213689 كفـءكفـء7982011/03/14 معلم

جالو االبتدائیة 2011/06/30 دمحم  دمحم أبو زید دمحم 2400621 كفـءكفـء7992011/07/03 معلم
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 دمحم ابراھیم على ابراھیم الغنام 2070975 كفـءكفـء8002011/07/03 معلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2098921 كفـءكفـء8012011/03/14 معلم

سعد حمد االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم عقلھ 2199953 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم علي الشیخ 2074473 كفـءكفـء8032011/03/14 معلم

الزحالیق االعدادیة 2011/03/01 دمحم احمد دمحم الحمراوى 2197647 كفـءكفـء8042011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم احمد دمحم الشاھد 2236023 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/06/30 دمحم احمد دمحم درویش 2085818 كفـءكفـء8062011/07/03 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد دمحم ناجى 2229335 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 دمحم اسماعیل ابراھیم عبد الوھاب 2081413 كفـءكفـء8082011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم اسماعیل شحاتھ اسماعیل 2231838 كفـءكفـء8092011/03/14 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم اسماعیل یوسف القبالوي 2073175 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

دمرو الثانویة بنین 2011/06/01 دمحم السعید دمحم حمید 2073884 كفـءكفـء8112011/06/12 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم السعید یوسف ابراھیم 2063600 كفـءكفـء8122011/03/14 معلم

شالما االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 دمحم السید حسن ابو شنب 2075618 كفـءكفـء8132011/06/30 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم السید سعد إبراھیم 2228907 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

البھنساوى اإلبتدائیة 2011/06/30 دمحم السید سعد نصار 2067529 كفـءكفـء8152011/07/03 معلم

السید منصور االبتدائیة 2011/03/01 دمحم الشحات على ناصر 2204228 كفـءكفـء8162011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم توفیق دمحم أبو منصور 2394488 كفـءكفـء8172011/07/03 معلم

الغنام االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم جاد الحق جودة سید احمد 2079547 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

2011/06/30 اكتوبر بالعوضى٦ دمحم جمال عوض العوضى 2205441 كفـءكفـء8192011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 دمحم حبشى عبد العزیز على 2078463 كفـءكفـء8202011/03/14 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 دمحم حسنى بسیونى الجداوى 2079550 كفـءكفـء8212011/07/03 معلم

الشیخة نفیسة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم حمدان عبدهللا عبدالوھاب 2231220 كفـءكفـء8222011/07/03 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/06/30 دمحم حمدى عثمان على 2231242 كفـءكفـء8232011/07/03 معلم

السید البالصي للتعلیم األساسى 2011/03/01 دمحم رزق احمد دمحم 1538028 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/06/30 دمحم رشاد عبدالتواب عفیفى 2075610 كفـءكفـء8252011/07/03 معلم

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 دمحم رشاد دمحم حسان 2073875 كفـءكفـء8262011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم زكریا سعد الصندفاوى 2205227 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سعد الدین عبد المالك أبوعجیلة 2073943 كفـءكفـء8282011/03/14 معلم

ابو عید االبتدائیة 2011/03/01 دمحم سعد عبد العزیز شلبى 2075138 كفـءكفـء8292011/03/14 معلم

شوقى ھاشم اإلبتدائیة 2011/03/01 دمحم سعید احمد ابراھیم 2072017 كفـءكفـء8302011/03/14 معلم

الزینى االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 دمحم شفیق السعودى حموده 2068606 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/03/01 دمحم صالح عبد الموجود شرف 2227768 كفـءكفـء8322011/03/14 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم طلعت ابوالفتوح كسر 2074878 كفـءكفـء8332011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم طلعت عبد القادر دمحم 2218011 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم عبد اللطیف سعد البیلى 2225778 كفـءكفـء8352011/03/14 معلم

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/03/01 دمحم عبد المجید نبیھ عبد الغني 2074901 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم عبد المعطى دمحم جاویش 2073063 كفـءكفـء8372011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/06/30 دمحم عبد المنجد عبد الحافظ خلیفھ 2073032 كفـءكفـء8382011/07/03 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عبد الھادى عبد الھادى على 2228819 كفـءكفـء8392011/03/14 معلم

عزب مھیب للتعلیم االساسى 2011/06/30 دمحم عبد الواحد  متولى دمحم ندیر 2251260 كفـءكفـء8402011/07/03 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم عبداللة دمحم ابوخوات 2204373 كفـءكفـء8412011/03/14 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/03/01 دمحم عبده أحمد دمحم 2073860 كفـءكفـء8422011/03/14 معلم

شالما االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 دمحم عبده دمحم عبد الجواد 2078202 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

السید منصور االعدادیة 2011/06/30 دمحم عزت یوسف على عیسى 2071158 كفـءكفـء8442011/07/03 معلم

منشأة على االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عطیھ دمحم حسن 2070929 كفـءكفـء8452011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم على  ابراھیم احمد 2226055 كفـءكفـء8462011/03/14 معلم

منشأة المصرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم على حسین  سلیم 2213611 كفـءكفـء8472011/03/14 معلم

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم على شحاتھ على 2234362 كفـءكفـء8482011/03/14 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/06/30 دمحم على على احمد 2068167 كفـءكفـء8492011/06/30 معلم

العو الغربیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم على غازى خلیفةالشیخ 2085819 كفـءكفـء8502011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البستاوي للتعلیم األساسي 2011/03/01 دمحم عوض بدوى عبده 2079548 كفـءكفـء8512011/03/14 معلم

المفتى االبتدائیة 2000/05/27 دمحم فتحى السید ابراھیم 2255800 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم

مدرسة السبعین االبتدائیة 2011/03/01 دمحم فتحى دمحم زین الدین 2230743 كفـءكفـء8532011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 دمحم فؤاد دمحم الجمل 2071078 كفـءكفـء8542011/07/03 معلم

القن االبتدائیة 2011/03/01 دمحم كامل احمد دمحم الزھیرى 2229723 كفـءكفـء8552011/03/14 معلم

جالو االبتدائیة 2011/06/30 دمحم دمحم ابراھیم دمحم الفقى 2094072 كفـءكفـء8562011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/27 دمحم دمحم عبد الحمید خلف هللا 2078567 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم دمحم دمحم الغزولى 2205407 كفـءكفـء8582011/03/14 معلم

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم دمحم محمود ابو خوات 2073022 كفـءكفـء8592011/07/03 معلم

الفقھاءالقبلیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم محمود دمحم البھى 2067372 كفـءكفـء8602011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم محمود مندور دمحم 2068155 كفـءكفـء8612011/03/14 معلم

منشأة المصرى تعلیم اساسى 2011/06/01 دمحم مختار محمود المصرى 2208221 كفـءكفـء8622011/06/12 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/06/30 دمحم مصباح عبد الرحمن السقا 2073147 كفـءكفـء8632011/07/03 معلم

دمرو االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم نجاح العوضى دمحم 2234503 كفـءكفـء8642011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ھنداوى سعد احمد 2074973 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

الربایعة 2011/03/01 دمحم یوسف دمحم ابو زور 2066825 كفـءكفـء8662011/03/14 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 محمود ابراھیم ابراھیم غازى 2228585 كفـءكفـء8672011/07/03 معلم
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المؤھل 
األعلي

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 محمود اسماعیل ابراھیم البرعى 2394956 كفـءكفـء8682011/07/03 معلم

عبد الدایم اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود السید عبد التواب صالح 2066816 كفـءكفـء8692011/03/14 معلم

القواسم تعلیم اساسى 2011/03/01 محمود شعبان مصطفى حسین الجندى 2228251 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

روضة الفقھاء البحریھ 2011/03/01 محمود عبد الكریم عبد الخالق ابراھیم 2201417 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/06/30 محمود فرج عبد المطلب الجزار 2072338 كفـءكفـء8722011/07/03 معلم

كفریوسف االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم محمود حسن 2071933 كفـءكفـء8732011/03/14 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/06/30 محمود ناجى دمحم على ھاشم 2063021 كفـءكفـء8742011/07/03 معلم

جاد هللا االبتدائیة 2011/03/01 محمود یوسف عبد الوھاب  الفخرانى 2066166 كفـءكفـء8752011/03/14 معلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/06/30 مدحت على على عبد السالم 2389557 كفـءكفـء8762011/07/03 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 مدحت فؤاد سید احمد الرحالي 2074981 كفـءكفـء8772011/03/14 معلم

السید منصور 2011/03/01 مدیحھ عبد الحلیم دمحم سالمھ 2229286 كفـءكفـء8782011/03/14 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/06/30 مرام حسن دمحم القصاص 2227184 كفـءكفـء8792011/07/03 معلم

النمر الشرقیة تعلیم اساسى 2011/03/01 مرفت دمحم دمحم عبد الحمید 1611999 كفـءكفـء8802011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 مروة حامد دمحم فتح اللة 2096465 كفـءكفـء8812011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى لریاض األطفال 2011/06/30 مروة زكریا موسى ابوعجیلة 2255793 كفـءكفـء8822011/07/03 معلم

العیسویھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروة عبدالحلیم دمحم السید 2227878 كفـءكفـء8832011/03/14 معلم

عمر نوح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مروة فكرى لطفى سعد 2227536 كفـءكفـء8842011/03/14 معلم
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تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 مروة فوزى عبد القادر عبد الوھاب 2072267 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مروة دمحم ابراھیم دمحم 2064807 كفـءكفـء8862011/03/14 معلم

الفقھاء القبلیة تعلیم اساسى 2011/06/27 مروة دمحم المغازى الحبش 2203423 كفـءكفـء8872011/06/27 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/03/01 مروة دمحم حسن مرسى 2073497 كفـءكفـء8882011/03/14 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 مروة دمحم ناصف جاب هللا 2229735 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/06/30 مروه سید ابراھیم ابو غنیمھ 2078526 كفـءكفـء8902011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 مروه عبد اللطیف اسماعیل زید 2078548 كفـءكفـء8912011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروه عوض السعید عوض 2068660 كفـءكفـء8922011/03/14 معلم

الشھید عبدالسالم عبدالعال األبتدائیة 2011/03/01 مروه دمحم احمد محمود الروینى 2230213 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 مروه موسى عبدالحمید موسى 2382480 كفـءكفـء8942011/07/03 معلم

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 مروى طلعت دمحم عبدالحى 2227874 كفـءكفـء8952011/03/14 معلم

ا.اصالح شالما االعدادیھ ت 2011/03/01 مریم اسماعیل اسماعیل الجندى 2074650 كفـءكفـء8962011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 مریم محروس عیسى عوض 2066969 كفـءكفـء8972011/03/14 معلم

عباس البحریة االبتدائیة 2011/06/30 مسعود جمعة مسعود دمحم 2201402 كفـءكفـء8982011/07/03 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 مشیره السید دمحم السید 2076055 كفـءكفـء8992011/03/14 معلم

القن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مصباح عوض عبد الرحمن احمد 2227054 كفـءكفـء9002011/03/14 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/06/30 مصطفى عبدالفتاح دمحم الشرقاوى 2234243 كفـءكفـء9012011/07/03 معلم
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عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/30 مصطفى عبده عطیة حسن 2227562 كفـءكفـء9022011/07/03 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 منار دمحم دمحم حامد 2072998 كفـءكفـء9032011/07/03 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/03/01 منال على عرفة ابو العینین 2073495 كفـءكفـء9042011/03/14 معلم

الصالحات االعدادیة 2011/06/30 منال دمحم عبد السالم اسماعیل 2074880 كفـءكفـء9052011/07/03 معلم

عبد الونیس للتعلیم االساسى 2011/03/01 مندور محمود دمحم مرسي 2073962 كفـءكفـء9062011/03/14 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/03/01 منصور جمال منصور أبوسعدة 2073162 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

عبد الونیس للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى  دمحم زغلول دمحم 2068880 كفـءكفـء9082011/03/14 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 منى الشناوى احمد البنا 2080019 كفـءكفـء9092011/03/14 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى جمعھ احمد بسطویسي 2074952 كفـءكفـء9102011/03/14 معلم

منشاة عقل االبتدائیة 2011/06/30 منى عبد هللا السید عبد ربھ 2075622 كفـءكفـء9112011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 منى على احمد مطر 2230122 كفـءكفـء9122011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 منى على محمود الجدوى 2071049 كفـءكفـء9132011/03/14 معلم

دمرو ریاض اطفال 2011/06/30 منى عماد الدین دمحم عفیفي 2074607 كفـءكفـء9142011/07/03 معلم

منشأة عباس الثانویة بنات 2011/03/01 منى دمحم حسن دمحم 2073210 كفـءكفـء9152011/03/14 معلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/03/01 منى دمحم عبد الدایم احمد 2071182 كفـءكفـء9162011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/03/01 منیر رجب على احمد 2075112 كفـءكفـء9172011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنین 2011/06/30 مھا أبوالسعود أحمد متولى 2231219 كفـءكفـء9182011/07/03 معلم
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العو تعلیم اساسى 2011/03/01 مھا النادى الطنطاوى السعید 2085810 كفـءكفـء9192011/03/14 معلم

السیدالبالصى لریاض االطفال 2011/03/01 مھا جمال الدین محمود كامل 2078986 كفـءكفـء9202011/03/14 معلم

عزبة مھیب االبتدائیة 2011/03/01 مھا حسن سعد حسن 2072179 كفـءكفـء9212011/03/14 معلم

الدكتور طھ حسین 2011/06/30 مھا صبرى بھجات دمحم 2073492 كفـءكفـء9222011/07/03 معلم

ابو احمد تعلیم اساسى 2011/03/01 مھا عبد المنصف عبد الصمد عبد الحافظ 2230361 كفـءكفـء9232011/03/14 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/03/01 مھا فاروق عبد الموجود ابوزید 2230651 كفـءكفـء9242011/03/14 معلم

الورق االعدادیة 2011/03/01 مھا فتحى رجب دمحم 2220673 كفـءكفـء9252011/03/14 معلم

المالحة ع 2011/06/30 مھران دمحم حامد عبد هللا 2072190 كفـءكفـء9262011/06/30 معلم

المسیرى ت ا 2011/06/30 مى على احمد زعتر 2068539 كفـءكفـء9272011/07/03 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/06/30 مى دمحم حافظ الطویلھ 2074867 كفـءكفـء9282011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 مى محمود السواح محمود 2094061 كفـءكفـء9292011/03/14 معلم

الغنام تعلیم اساسى 2011/06/30 مي ابراھیم علي عطا 2074586 كفـءكفـء9302011/07/03 معلم

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/03/01 میادة عادل عبدالجواد عبدالرازق 2068853 كفـءكفـء9312011/03/14 معلم

باز البحریة للتعلیم االساسى 2011/03/01 میاده ابراھیم دمحم سعید الدیب 2226857 كفـءكفـء9322011/03/14 معلم

كـفرالمشارقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 میرفت ابوالفتوح ابراھیم  سالمھ 2079977 كفـءكفـء9332011/03/14 معلم

الغبایشھ االبتدائیة 2011/06/30 ناجى دمحم دمحم بدوى 2073049 كفـءكفـء9342011/07/03 معلم

الزینى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 نادرة ابراھیم دمحم عبد العزیز 2191104 كفـءكفـء9352011/07/03 معلم
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سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 نادیة ابراھیم دسوقى العقبة 2077270 كفـءكفـء9362011/03/14 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/03/01 نادیة مسعود دمحم حسن 2073779 كفـءكفـء9372011/03/14 معلم

سد خمیس االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 نارمین ابراھیم ابراھیم عزب 2066913 كفـءكفـء9382011/03/14 معلم

زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 نارمین دمحم محمود اسماعیل القلینى 1587849 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

عبد الدایم االبتدائیة 2011/06/30 ناصرة منصور عبد الفتاح مرشدى 2094081 كفـءكفـء9402011/07/03 معلم

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/03/01 ناھد دمحم على ابراھیم 2075240 كفـءكفـء9412011/03/14 معلم

ابو غانم للتعلیم االساسى 2011/06/30 نبیل دمحم نجیب دمحم 2227876 كفـءكفـء9422011/07/03 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/06/30 نبیلة سالم دمحم جاد هللا 2074647 كفـءكفـء9432011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 نبیلة فتحى محمود الوكیل 2229558 كفـءكفـء9442011/03/14 معلم

جاد هللا االبتدائیة 2011/03/01 نبیلھ احمد مصطفى عیاد 2066739 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

الزینى االعدادیة 2011/03/01 نبیلھ سعید دمحم مطاوع 2068671 كفـءكفـء9462011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 نجاح الشحات عبده رمضان 2071035 كفـءكفـء9472011/07/03 معلم

دمرو ریاض اطفال 2011/03/01 نجاح دمحم حسین دمحم 2074658 كفـءكفـء9482011/03/14 معلم

جمال شلبى لریاض االطفال 2011/03/01 نجالء رمزى عكاشة دمحم 2074738 كفـءكفـء9492011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 نجالء عبد الحمید اسماعیل غازى 2075996 كفـءكفـء9502011/07/03 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/03/01 نجالء عبد الحمید مصطفى جودة 2064597 كفـءكفـء9512011/03/14 معلم

راشد المزین تعلیم اساسى 2011/03/01 نجالء فتحي حسن عبد الحمید 2075195 كفـءكفـء9522011/03/14 معلم
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زكریا دمحم شتا للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجالء محروس سید احمد 2078504 كفـءكفـء9532011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 نجالء دمحم دمحم بسیوني 2074591 كفـءكفـء9542011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نجوى ابراھیم حامد دمحم 2064801 كفـءكفـء9552011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبد العزیز جمعة 2196330 كفـءكفـء9562011/03/14 معلم

شمس الدین االبتدائیة 2011/06/30 نجوى جابر محمود أحمد 2233759 كفـءكفـء9572011/07/03 معلم

ابو غنیمة الثانویة المشتركة 2011/03/01 نجوى دمحم ابراھیم ابو العینین 2071161 كفـءكفـء9582011/03/14 معلم

جمال شلبى لریاض االطفال 2011/03/01 نجوى دمحم على الفتاحى 2078363 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

العوضى االعدادیة المشتركھ 2011/06/30 نرمین احمد متولى الشورى 2394901 كفـءكفـء9602011/07/03 معلم

المالحة لریاض األطفال 2011/06/30 نزاھا وھبي دمحم عبد العزیز 2073247 كفـءكفـء9612011/07/03 معلم

االبتدائیة المشتركة)٣(عزبة 2011/03/01 نزیھھ عبد الحكیم عبد المعبود ابو النضر 2230667 كفـءكفـء9622011/03/14 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 نسرین سعد دمحم متولى 2072269 كفـءكفـء9632011/03/14 معلم

البستاوى لریاض األطفال 2011/06/30 نسرین سعد منصور أبو سعدة 2075186 كفـءكفـء9642011/07/03 معلم

القن لریاض االطفال 2011/06/30 نسرین مصطفى كامل على 2237054 كفـءكفـء9652011/07/03 معلم

السبعین االعدادیة المشتركة 2011/06/30 نشأت عزت فتوح شھاب 2073912 كفـءكفـء9662011/07/03 معلم

رزق جاویش االبتدائیة 2011/03/01 نشوى عادل  السعید على مرسى 2227050 كفـءكفـء9672011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 نشوى على السعید إبراھیم 2231247 كفـءكفـء9682011/03/14 معلم

كفرتیدا لریاض األطفال 2011/03/01 نعمات فھمى عبد المھیمن على الدین 2070954 كفـءكفـء9692011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2323 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید جالل عبد العزیز م 2011/03/01 نعیمھ صبري عبد الستار دمحم 2074911 كفـءكفـء9702011/03/14 معلم

الشھید دمحم سامى البالصى للتعلیم االساسى 2011/06/30 نھاد عبد المنصف عبد الصمد  عبد الحافظ 2076217 كفـءكفـء9712011/07/03 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/06/30 نھال احمد دمحم فاید 2079974 كفـءكفـء9722011/07/03 معلم

الورق االعدادیة 2011/03/01 نھلة عطیة عبد العظیم القصاص 2220722 كفـءكفـء9732011/03/14 معلم

2011/06/30 سنوات٣سیدى سالم الصناعیة بنین  نھلھ حبشى عبد العزیز على 2074953 كفـءكفـء9742011/07/03 معلم

عمرابن الخطاب لریاض األطفال 2011/03/01 نھى ماھر دمحم یونس 2081919 كفـءكفـء9752011/03/14 معلم

سعد حمدریاض أطفال 2011/03/01 نوال مبروك جبر عبد القوى 2226917 كفـءكفـء9762011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نورا السعید محجوب عبد اللطیف 2064803 كفـءكفـء9772011/03/14 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/03/01 نورا دمحم عبدالحمید غباشى 2227873 كفـءكفـء9782011/03/14 معلم

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 نورة دمحم یونس دمحم 2231115 كفـءكفـء9792011/07/03 معلم

أ. اصالح شالما ت  2011/03/01 نوره ابراھیم  السعید حسن 2074662 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/03/01 نوره احمد توفیق حسن 2079551 كفـءكفـء9812011/03/14 معلم

سعد حمد االبتدائیة 2011/06/30 نوره المغربى الزغبى یوسف دمحم 2199964 كفـءكفـء9822011/07/03 معلم

ابو عیطة االبتدائیة 2011/03/01 نوره شھدى دمحم شقرة 2227781 كفـءكفـء9832011/03/14 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/03/01 نیرة مصباح على مصباح 2227905 كفـءكفـء9842011/03/14 معلم

أ. مجمع تیدا للتعلیم االساسى ر  2011/06/30 نیفین السید إبراھیم عبد العزیز 2073010 كفـءكفـء9852011/07/03 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ رشاد ابراھیم صبح 2193566 كفـءكفـء9862011/03/14 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النمر الشرقیة تعلیم اساسى 2011/06/30 ھانم عبد هللا السید عبد ربة 2185935 كفـءكفـء9872011/06/30 معلم

النمر الشرقیة ریاض أطفال 2011/03/01 ھانم محمود عبد الخالق البدوى 2194047 كفـءكفـء9882011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/07/01 ھانى رافت مھنا تادرس 2204283 كفـءكفـء9892011/07/03 معلم

أبوالعزائم للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھانى سعد سعد عبد العاطى 2068159 كفـءكفـء9902011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 ھانى عبد هللا محمود  مصطفى 2230771 كفـءكفـء9912011/07/03 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ھانى عطیة عبد هللا على 2074700 كفـءكفـء9922011/07/03 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ھانى دمحم عبدالنبى قطب 2380787 كفـءكفـء9932011/07/03 معلم

الحدادى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھانى یونس دمحم دمحم 2064815 كفـءكفـء9942011/03/14 معلم

الحدادى االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 ھبة  عبد الواحد علي دمحم 2074238 كفـءكفـء9952011/07/03 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/06/30 ھبة ابراھیم عبد اللطیف داود 2064811 كفـءكفـء9962011/07/03 معلم

طھ حسین لریاض األطفال 2011/03/01 ھبة هللا رضا على دمحم 2066619 كفـءكفـء9972011/03/14 معلم

عزب مھیب ریاض اطفال 2011/03/01 ھبة حسنى خلیل احمد 2230287 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 ھبة ربیع عبد الفتاح حمادة 2220905 كفـءكفـء9992011/03/14 معلم

أبوعیطھ االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 ھبة صبحى عزیز الدین دمحم 2218118 كفـءكفـء10002011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسي 2011/03/01 ھبة عبد الرحمن علي طاھر 2075202 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 ھبة على دمحم رضوان 2064626 كفـءكفـء10022011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 ھبة دمحم دمحم مصرى 2229572 كفـءكفـء10032011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو غانم للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھبة مرزوق إبراھیم سالم 2072781 كفـءكفـء10042011/03/14 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 ھبة ناجح عبد العزیز اسماعیل 2064631 كفـءكفـء10052011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/06/01 ھبھ السعبد احمد دمحم 2075056 كفـءكفـء10062011/06/12 معلم

المالحة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ السعید دمحم دمحم 2075051 كفـءكفـء10072011/03/14 معلم

جاد هللا اإلعدادیة المشتركة 2011/06/30 ھبھ عبد القادر دمحم على 2076028 كفـءكفـء10082011/07/03 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/06/30 ھبھ عبدالمطلب عبدالمطلب الجزار 2078507 كفـءكفـء10092011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنات 2011/06/30 ھبھ فایز دمحم حمید 2283758 كفـءكفـء10102011/07/03 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 ھبھ فؤاد ابراھیم العوضي 2074262 كفـءكفـء10112011/07/03 معلم

العو تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ دمحم سعد ابو منصور 2085808 كفـءكفـء10122011/03/14 معلم

احمد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھبھ مصطفى ابراھیم غازى 2071031 كفـءكفـء10132011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر لریاض األطفال 2011/03/01 ھبھ نبیل انور كامل 2080106 كفـءكفـء10142011/03/14 معلم

الربایعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھدى السید دمحم ابراھیم 2066530 كفـءكفـء10152011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 ھدى طلعت السید دمحم 2096469 كفـءكفـء10162011/03/14 معلم

طلبھ البستاوى للتعلیم االساسي 2011/03/01 ھدى عبد الرحیم  عبد الحمید  خضر 2237296 كفـءكفـء10172011/03/14 معلم

العمار للتعلیم االساسي 2011/03/01 ھدى عبد العزیز عبدالقادر ابراھیم 2074034 كفـءكفـء10182011/03/14 معلم

ابو غانم االبتدائیة 2011/06/30 ھدى عبدالفتاح فھمى العتیقى 2229749 كفـءكفـء10192011/07/03 معلم

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/06/30 ھدى عبدالاله عبد الجواد راشد 2102247 كفـءكفـء10202011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشرنوبى االبتدائیة 2011/06/30 ھدى فرج السید فرج 2075582 كفـءكفـء10212011/07/03 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 ھدى كامل یوسف  شحاتة 2220583 كفـءكفـء10222011/03/14 معلم

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھشام حسن علي اسماعیل 2073983 كفـءكفـء10232011/03/14 معلم

دمرو الثانویة بنات 2011/03/01 ھشام عنتر الوردانى قندیل 2230693 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

حافظ بدوى االبتدائیة 2011/06/30 ھمت  عبد الرازق فریج العو 2228838 كفـءكفـء10252011/07/03 معلم

الغنام تعلیم اساسى 2011/03/01 ھمت  مصطفى على مصطفى 2074820 كفـءكفـء10262011/03/14 معلم

الشھید السید عبد القادر االبتدائیة 2011/03/01 ھمت السعید محفوظ على 2080118 كفـءكفـء10272011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 ھمت سمیر حسین حماد 2197318 كفـءكفـء10282011/03/14 معلم

ابو غنیمة االعدادیة بنین 2011/03/01 ھمت مصطفى دمحم السلمونى 2078543 كفـءكفـء10292011/03/14 معلم

صیفر البریة ریاض اطفال 2011/03/01 ھناء احمد ابراھیم ابراھیم 2078464 كفـءكفـء10302011/03/14 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھناء إسماعیل محمود العمرسي 2071782 كفـءكفـء10312011/03/14 معلم

ظاظا االبتدائیة 2011/06/30 ھناء الخشوعي شحاتة البستاوي 2073138 كفـءكفـء10322011/07/03 معلم

المفتى االبتدائیة 2011/06/30 ھناء الزاھى راغب بسیونى 2075627 كفـءكفـء10332011/07/03 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/03/01 ھناء السعید حسن سیدأحمد 2229737 كفـءكفـء10342011/03/14 معلم

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/03/01 ھناء السید ابراھیم عید 2081406 كفـءكفـء10352011/03/14 معلم

القن االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ھناء السید احمد الشافعى 2220805 كفـءكفـء10362011/06/30 معلم

عزت عامر االعدادیة 2011/03/01 ھناء بسیونى على نصار 2085822 كفـءكفـء10372011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة عباس االبتدائیة 2011/06/30 ھناء جمعة خلیفة عبد العزیز 2073202 كفـءكفـء10382011/07/03 معلم

تیدا االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 ھناء حمدي علي حسن 2073115 كفـءكفـء10392011/03/14 معلم

اصـف االبتدائیة 2011/06/30 ھناء عبد الرحمن اسماعیل السید 2073897 كفـءكفـء10402011/07/03 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2011/06/30 ھناء عبد الفتاح أحمد أحمد 2074570 كفـءكفـء10412011/07/03 معلم

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 ھناء فھیم دمحم بسطویسى 2229674 كفـءكفـء10422011/07/03 معلم

احمد سلیمان االبتدائیة 2011/06/30 ھناء كامل احمد زین الدین 2388771 كفـءكفـء10432011/07/03 معلم

المنشأة الجدیدة 2011/06/30 ھناء دمحم الشوادفى حسن 2075598 كفـءكفـء10442011/07/03 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 ھناء محیي الدین دمحم اللقاني 2073072 كفـءكفـء10452011/07/03 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 ھند ابراھیم عبد العزیز عطیان 2079984 كفـءكفـء10462011/03/14 معلم

البحیرى االبتدائیة 2011/03/01 ھند سعد حسن البحیري 2074859 كفـءكفـء10472011/03/14 معلم

زبیدة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 ھند عبد الصمد محروس على 2072349 كفـءكفـء10482011/03/14 معلم

شالما االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 ھندوان دمحم احمد سعد 2078220 كفـءكفـء10492011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/03/01 ھیام ابوالعنین عباس عبد الحكیم 2072170 كفـءكفـء10502011/03/14 معلم

جمال شلبى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھیام ھمت دمحم محمود 2233487 كفـءكفـء10512011/03/14 معلم

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2004/07/01 ھیبة خلیل ابراھیم صحصاح 2177682 كفـءكفـء10522009/08/20 معلم

كفر المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 ھیثم السید عبد الفتاح السید 2246366 كفـءكفـء10532011/03/14 معلم

اصف االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 واجب السید السید موسى 2064780 كفـءكفـء10542011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفریوسف االبتدائیة 2011/03/01 واطفة احمد متولى رضوان 2074655 كفـءكفـء10552011/03/14 معلم

الشھید دمحم سامى البالصى للتعلیم االساسى 2011/03/01 وائل فتح هللا عبد الحمید 2075665 كفـءكفـء10562011/03/14 معلم

ابو احمد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 وائل مغازى مغازى النواجى 2228221 كفـءكفـء10572011/07/03 معلم

سیدى سالم االعدادیة بنین 2011/03/01 وجدى دمحم النجیلى برجاس 2227291 كفـءكفـء10582011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنین 2011/06/30 ورد دمحم حسین احمد 2193858 كفـءكفـء10592011/07/03 معلم

عقلة القبلیة للتعلیم االساسي 2011/03/01 وسام احمد مصطفى ابراھیم 2070881 كفـءكفـء10602011/03/14 معلم

كوم الذھب 2011/03/01 وصیفة عبد الحمید عطیة المزین 2073167 كفـءكفـء10612011/03/14 معلم

فرش بركات تعلیم اساسى 2011/03/01 وفاء ابراھیم سعد ابو العینین 2063691 كفـءكفـء10622011/03/14 معلم

النورى للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء أبوالعال أبوالعال شلبى 2227880 كفـءكفـء10632011/03/14 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 وفاء احمد عبد السالم فتح هللا 2226809 كفـءكفـء10642011/03/14 معلم

حضانة رفاعھ الطھطاوى 2011/06/30 وفاء احمد عمر حسب اللة 2220593 كفـءكفـء10652011/07/03 معلم

سیدى سالم الثانویة بنات 2011/06/30 وفاء السید حسان السید 2380774 كفـءكفـء10662011/07/03 معلم

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/03/01 وفاء حافظ حافظ  على 2068764 كفـءكفـء10672011/03/14 معلم

الورق الثانویة المشتركة 2011/03/01 وفاء عبدالخالق ھلیل عنتر 2231096 كفـءكفـء10682011/03/14 معلم

السید البالصى االبتدائیة 2011/06/30 وفاء عزت عبد السالم على 2074155 كفـءكفـء10692011/07/03 معلم

عبد الدایم االبتدائیة 2011/06/30 وفاء على عبد القادر ابو عیطھ 1537193 كفـءكفـء10702011/07/03 معلم

القصابى االبتدائیة االصلیة 2011/06/30 وفاء فتح هللا ابو النجاة بركات 2073087 كفـءكفـء10712011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الورق االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 وفاء دمحم ابراھیم دمحم 2073888 كفـءكفـء10722011/03/01 معلم

ألصیفر البریة 2011/03/01 وفاء دمحم سعد الحرون 2230576 كفـءكفـء10732011/03/14 معلم

الزحالیق االعدادیة 2011/06/30 وفاء دمحم دمحم اسماعیل 2070915 كفـءكفـء10742011/07/03 معلم

دمرو االبتدائیة 2011/03/01 وفاء مصباح عبد هللا عبد الفتاح 2075745 كفـءكفـء10752011/03/14 معلم

أبوغنیمھ التجاریھ المشتركھ 2011/06/30 والء احمد اسماعیل ھاللى 2401591 كفـءكفـء10762011/07/03 معلم

سیدى سالم التجاریة بنات 2011/03/01 والء الدسوقى على ابو حلیمھ 2197411 كفـءكفـء10772011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/03/01 والء السید عبد اللة مامون 2230159 كفـءكفـء10782011/03/14 معلم

صیفر البریة االبتدائیة 2011/06/30 والء سعد احمد عبد الغنى قاسم 2199981 كفـءكفـء10792011/07/03 معلم

سعد حمد االبتدائیة 2011/03/01 والء شوقى عوض عبد الجواد 2199949 كفـءكفـء10802011/03/14 معلم

المفتى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 والء محمود عبداللة بكر 2219747 كفـءكفـء10812011/03/14 معلم

دمرو االعدادیة بنات 2011/03/01 ولید  دمحم علي عبد العاطي 2074186 كفـءكفـء10822011/03/14 معلم

الزحالیق االبتدائیة 2011/06/30 ولید ابراھیم محمود عبد الرؤف 2229100 كفـءكفـء10832011/07/03 معلم

عبد الونیس صقر تعلیم اساسى 2011/03/01 ولید سامى على عبد الحمید 2068745 كفـءكفـء10842011/03/14 معلم

أبوعیطھ االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 ولید عطیھ عبد هللا على 2068509 كفـءكفـء10852011/03/14 معلم

مدرسة المـالحـة الثـانویة 2011/03/01 ولید دمحم دمحم شتا 2085783 كفـءكفـء10862011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 ولید مسعد عبد الرحمن مبروك 2230542 كفـءكفـء10872011/03/14 معلم

السید منصور االعدادیة 2011/06/27 وھیبھ دمحم على خلیل 2078379 كفـءكفـء10882011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى سالمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم فؤاد شحاتھ الثانویة بنین 2011/03/01 یاسر احمد على غانم 2073104 كفـءكفـء10892011/03/14 معلم

على العربي بالعشرین االبتدائیة 2011/03/01 یاسر عبد الغفار عباس بركات 2073165 كفـءكفـء10902011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 یاسر یحي ابو الفتوح منصور 2081421 كفـءكفـء10912011/07/03 معلم

الشھید دمحم وحید أبوموسى بالغنایمة 2011/03/01 یاسمین سعد عبد المعطى سحلول 2220931 كفـءكفـء10922011/03/14 معلم

أ. الشھید النقیب أحمد دمحم حجازى ت 2011/06/30 یاسمین عبد السالم خفاجى عامر 2081411 كفـءكفـء10932011/07/03 معلم

شالما االبتدائیة االصلیة 2011/03/01 یسرا عبد العلیم  الشوادفى ابراھیم 2078215 كفـءكفـء10942011/03/14 معلم

المسیرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 یسرى احمد عبد المجید عبد السالم 2068490 كفـءكفـء10952011/03/14 معلم

العمار الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/03/01 یوسف دمحم دمحم كشك 2063615 كفـءكفـء10962011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 امانى نصرالدین مصطفى الطبجى 2193640 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

المشیر عبد الفتاح السیسى بالبكریة 2011/06/30 دینا ابراھیم دمحم جلو 2219715 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

السید فودة االبتدائیة 2011/06/30 سالمة ابراھیم ابراھیم العیسوى 2222792 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سناء ابراھیم عبد العزیز الدویك 2194190 كفـءكفـء42011/03/14 أمین مكتبة

عمیرة االبتدائیة 2011/06/30 غاده عبدالغنى عبدالمجید العربى 2205508 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 فتحیة احمد حسین مرزوق 2202699 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/06/30 نجالء صالح بھجات بھوت 2223435 كفـءكفـء72011/07/03 أمین مكتبة

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/06/30 نجالء عبد الصمد عبد اللطیف الجرتلى 2207866 كفـءكفـء82011/07/03 أمین مكتبة

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 ھالة عبد العال دمحم شھاب 2227237 كفـءكفـء92011/03/14 أمین مكتبة

الربع االعدادیة 2011/03/01 ھبة دمحم دمحم زغیمر 2206532 كفـءكفـء102011/03/14 أمین مكتبة

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/06/30 ھدى دمحممسعد السید شوشة 2198227 كفـءكفـء112011/07/03 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر 2011/06/30 ھناء فارس فتح هللا عبده 2191109 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 قشطھ رشاد عثمان الطبجى 2230007 كفـءكفـء132011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

السید فودة االبتدائیة 2011/06/30 تھانى بدیر دمحم سالمة 2227383 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 دمحم قمصان المغازى رجب 2230098 كفـءكفـء152011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الخنساء لریاض االطفال 2011/06/30 نجالء فتحى احمد نمیس 2219713 كفـءكفـء162011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/06/30 ھانى منصور صالح جمعة عبد الرحمن 2192576 كفـءكفـء172011/07/03 أخصائى تكنولوجیا
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البنائین االبتدائیة 2011/03/01 ھبة على على جمعة 2225501 كفـءكفـء182011/03/14 أخصائى نفسى

الشیخ مبارك 2011/03/01 ابتسام دمحم دمحمكامل عبد اللطیف 2206005 كفـءكفـء192011/03/14 أخصائى اجتماعى

الربع االعدادیة 2011/06/30 اسماء ابراھیم عبدالجلیل عید 2230550 كفـءكفـء202011/06/30 أخصائى اجتماعى

صالح الشرنوبى للبنات 2011/06/30 اسماء عادل على عصفور 2205503 كفـءكفـء212011/07/03 أخصائى اجتماعى

العیاش الشرقى تعلیم اساسى 2011/06/30 اسماء عبد المبدىء على جلو 1556567 كفـءكفـء222011/07/03 أخصائى اجتماعى

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 امانى محمود أحمد حمیدان 2201345 كفـءكفـء232011/03/14 أخصائى اجتماعى

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/03/01 امل دمحم ابراھیم عاشور 2194226 كفـءكفـء242011/03/14 أخصائى اجتماعى

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 امل دمحم دمحم رفاعى 1555003 كفـءكفـء252011/03/14 أخصائى اجتماعى

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 امیر دمحم عرفان عبدالرؤوف 2202688 كفـءكفـء262011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 امیمة صبحى دمحم الطبجى 2222903 كفـءكفـء272011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/06/30 انتصار دمحم ابوزید عبید 2229054 كفـءكفـء282011/07/03 أخصائى اجتماعى

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/06/30 ایمان دمحم ربیع حسین 2207875 كفـءكفـء292011/07/03 أخصائى اجتماعى

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 بسمة ابو السعود دمحم الحداد 2194231 كفـءكفـء302011/07/03 أخصائى اجتماعى

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 بشرى دمحم محمود ابو جاموس 1554968 كفـءكفـء312011/03/14 أخصائى اجتماعى

السید فودة االبتدائیة 2006/12/29 جیھان بسیونى عبدالسالم احمد سكوت 1555004 كفـءكفـء322011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/30 خالد عبد الستار یوسف طھ 1554754 كفـءكفـء332011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلوش االبتدائیة 2011/06/30 دعاء دمحم احمد ابوالفتوح 2202834 كفـءكفـء342011/07/03 أخصائى اجتماعى
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السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 دینا عبد الفتاح عصران قمرى 2206525 كفـءكفـء352011/07/03 أخصائى اجتماعى

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/06/30 ربیعة السعید المنسى وھیب 2198215 كفـءكفـء362011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 رشا توفیق على الدیاسطى 2255751 كفـءكفـء372011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم االعدادیة 2011/06/30 رضا عبد العزیز عبد الرحمن عرب 2213676 كفـءكفـء382011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/06/30 ریھام عبدالفتاح وفا عبدالفتاح 2205327 كفـءكفـء392011/07/03 أخصائى اجتماعى

المعدیة الرسمیة للغات 2011/06/30 ریھام فوزى مغازى جاد هللا 2220782 كفـءكفـء402011/07/03 أخصائى اجتماعى

السید فودة االبتدائیة 2011/06/30 سارة دمحمالتھامى عبدالعلیم عطیة 2218809 كفـءكفـء412011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحماد االبتدائیة 2011/06/30 سالمة ابراھیم على موسى 2205314 كفـءكفـء422011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحماد االعدادیة 2011/06/30 سعاد دمحم عبد السالم ابو سالم 1571275 كفـءكفـء432011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم الثانویة الصناعیة 2011/06/30 سعد عبد هللا المتولى السعید 2192583 كفـءكفـء442011/07/03 أخصائى اجتماعى

الربع االبتدائیة 2011/06/30 سمر ابو الكرام عبد السند تركى 2228341 كفـءكفـء452011/07/03 أخصائى اجتماعى

الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 سمر عبدالعاطى  غریب السید 2198136 كفـءكفـء462011/03/14 أخصائى اجتماعى

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 سمیرة على على صادق الشھاوى 2220060 كفـءكفـء472011/07/03 أخصائى اجتماعى

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 سھام عبدالحمید احمد البلتاجى 2210075 كفـءكفـء482011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 سھیر كمال عبدالغغار درغام 2222898 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى اجتماعى

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/06/30 سوسن السید دمحم دھین 2230019 كفـءكفـء502011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 شوقى فرید دمحم درغام 2230052 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى اجتماعى
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الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 صباح احمد احمد شھاوى 2222905 كفـءكفـء522011/03/14 أخصائى اجتماعى

التجریبة لغات ببلطیم 2011/06/30 عبیر ذكى فریج دعلھ 1563187 كفـءكفـء532011/07/03 أخصائى اجتماعى

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/06/30 عبیر شعبان ابو العنین كمیشة 1554768 كفـءكفـء542011/07/03 أخصائى اجتماعى

عمیرة االبتدائیة 2011/06/30 عزة السعید عمر عمیرة 2205499 كفـءكفـء552011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید ریاض الجدیدة 2011/06/30 فاتن عبد العظیم احمد عطیة 1571118 كفـءكفـء562011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو سلیمان للتعلیم االساسي 2011/06/30 فضیلة صالح غانم ابو زید 2192501 كفـءكفـء572011/07/03 أخصائى اجتماعى

الصدیق االبتدائیة 2011/06/30 ماجدة مجدى حسن صیام 2227231 كفـءكفـء582011/07/03 أخصائى اجتماعى

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 دمحم على السید العباسى 2220007 كفـءكفـء592011/03/14 أخصائى اجتماعى

سیدى فتح 2011/06/30 دمحم مصطفى السعید القارب 2225301 كفـءكفـء602011/07/03 أخصائى اجتماعى

العیاش الشرقى تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحمالھادى زكى عبدالھادى حجازى 2222802 كفـءكفـء612011/03/14 أخصائى اجتماعى

الربع االعدادیة 2011/06/30 مرفت مصطفى دمحم عریف 2230478 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى اجتماعى

صالح الشرنوبى للبنات 2011/06/30 مروة سعید فریج ابودعلة 2206519 كفـءكفـء632011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 مروه فتحى ابراھیم عبدالوھاب 2201354 كفـءكفـء642011/03/14 أخصائى اجتماعى

شبانة- المعدیة البحریة 2011/06/30 مروه دمحم المتولي المنسي 2213646 كفـءكفـء652011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھابیة الجدیدة 2011/06/30 مریم عبد المنعم ابراھیم ابو شعیشع 2220771 كفـءكفـء662011/07/03 أخصائى اجتماعى

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/06/30 منى احمد مسعد احمد البندى 2199623 كفـءكفـء672011/07/03 أخصائى اجتماعى

االمل للصم وضعاف سمع 2011/07/01 میادة عبدالدایم سلیمان ابوشادى 2219717 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/06/30 ناھد دمحم عبدالمولى شریف 2201324 كفـءكفـء692011/07/03 أخصائى اجتماعى

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 نجاة على السید مھنا 2227277 كفـءكفـء702011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 نھلھ الدسوقى الدسوقى مصطفى 2230045 كفـءكفـء712011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 نورالھدى سعد عارف الخطیب 2222907 كفـءكفـء722011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 نیھال على الشربینى غازى 2207690 كفـءكفـء732011/07/03 أخصائى اجتماعى

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات 2011/03/01 ھبة ابراھیم لملوم السید 2227510 كفـءكفـء742011/03/14 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر 2011/06/30 ھبة هللا محمود رمضان دمحم 2191102 كفـءكفـء752011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 ھدى دمحم عبدالمعطى سیداحمد 2213179 كفـءكفـء762011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 ھدى نجاح ابراھیم عمارة 2227287 كفـءكفـء772011/03/14 أخصائى اجتماعى

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 ھدیل دمحم كرام النھرى 1570968 كفـءكفـء782011/07/03 أخصائى اجتماعى

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 ھند دمحم عبدالغنى دمحم 2199722 كفـءكفـء792011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم دمحم وھیب القدیمة 2011/06/30 ھند ھالل عبد اللطیف درویش 2223690 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید جالل الدسوقى 2011/06/30 ھویدا عبدالمنجد معوض الشھاوى 2229369 كفـءكفـء812011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/06/30 ھویده باھى الدین محمود عیاد 2222805 كفـءكفـء822011/07/03 أخصائى اجتماعى

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 وسام صبرى على القمرى 2208338 كفـءكفـء832011/07/03 أخصائى اجتماعى

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 والء سالمة اسماعیل وھیب 2210084 كفـءكفـء842011/03/14 أخصائى اجتماعى

السید فودة االبتدائیة 2011/06/30 یسرى حمدى عبد الفتاح الزفتاوى 2205859 كفـءكفـء852011/07/03 أخصائى اجتماعى
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1992/09/01 مراد علي عیسى سعد 1179506 كفـءكفـء862012/11/04 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1990/11/01 دمحم احمد متولى عبد الخالق 1165913 كفـءكفـء872008/11/30 معلم أول أ

الزھراء االبتدائیة المشتركة 1988/09/01 عبد الغفار سعد عبد العزیز السید 1159988 كفـءكفـء882010/02/03 معلم أول

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2002/05/01 كریم دمحم دمحم عاشور 1192113 كفـءكفـء892012/05/15 ماجیستیرمعلم أول

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 ابتسام ابراھیم دمحم عبدربة 2198394 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

مرتضى لریاض األطفال 2011/03/01 ابتسام عكاشھ دمحم بسیونى 2207701 كفـءكفـء912011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 ابراھیم احمد على ابوعامر 2229048 كفـءكفـء922011/07/03 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/06/30 ابراھیم رجب عثمان المسیرى 2210278 كفـءكفـء932011/07/03 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/06/30 ابراھیم عبد القادر عبد الحمید عبد الواحد 2205701 كفـءكفـء942011/07/03 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/06/30 ابراھیم على عبدالمعبود جلو 1558700 كفـءكفـء952011/07/03 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم على دمحم البنا 2229050 كفـءكفـء962011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 ابراھیم لطفي ابراھیم موسى 1556461 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/06/30 ابراھیم متولى عبد الرحمن عرفات 2201303 كفـءكفـء982011/07/03 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/06/30 ابراھیم محمود احمد عویضھ 2192526 كفـءكفـء992011/07/03 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/03/01 احسان مسعد عبد الحلیم طباشى 1563325 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 احالم ابراھیم ابراھیم العسوى 1570017 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

ابوسلیمان االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 احالم الدسوقى عبدالفتاح الفقى 2191291 كفـءكفـء1022011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2337 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد ابراھیم حامد عبد الواحد عبد الواحد 1563444 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 احمد ابو الفتوح دمحم غازى 2227201 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

الشھید ریاض الجدیدة 2011/03/01 احمد سامى توفیق دعلة 2225284 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 احمد شعبان ابوالعنین احمد 2199610 كفـءكفـء1062011/07/03 معلم

العیاش الغربى تعلیم اساسى 2011/03/01 أحمد صالح عبدالغفار عبدالھادى 2225237 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/03/01 احمد فؤاد احمد الخیاط 1558657 كفـءكفـء1082011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/06/30 احمد دمحم السعید نصرالدین 2226477 كفـءكفـء1092011/07/03 معلم

الدعاء للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد دمحم السید احمد 1570631 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 احمد دمحم عبد النعیم حمامو 2207641 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 احمد دمحم قندیل العطوى 2230075 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 اسامة على عبد الخالق موافي 1556453 كفـءكفـء1132011/03/14 معلم

الحماد االعدادیة 2011/06/30 اسعد رفعت دمحم عطا هللا 2201754 كفـءكفـء1142011/07/03 معلم

عمیرة االبتدائیة 2011/03/01 اسالم ھالل دمحم خلیل 2205515 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 أسماء ابوالسعود محمود المحروق 2193454 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء احمد دمحم جاد 1571337 كفـءكفـء1172011/03/01 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 اسماء احمد دمحم زغلول 2222863 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

بلوش لریاض االطفال 2011/03/01 اسماء رمزى عبدالغنى على 2202827 كفـءكفـء1192011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2338 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحماد االعدادیة 2011/03/01 اسماء سامى دمحم حجازي 1556394 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

الخنساء لریاض االطفال 2011/03/01 اسماء عبد الرازق اسماعیل عمار 1556367 كفـءكفـء1212011/03/14 معلم

بلوش االبتدائیة 2011/06/30 اسماء عبدالقادر دمحم عبدالقادر 2202904 كفـءكفـء1222011/07/03 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/03/01 اسماء على ابو الفتوح البطاط 2229546 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/03/01 اسماء لطفى السید الحداد 2192927 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 اسماء مصطفى السید حنوره 1561023 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

الفقھاء لریاض االطفال 2011/03/01 اسماء ممتاز عبد القادر ھرج 2195234 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 اسماء یس حسن مرزوق 2202651 كفـءكفـء1272011/07/03 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 اسمھان دمحم دمحم  ابراھیم 2194195 كفـءكفـء1282011/07/03 معلم

العیاش الشرقى تعلیم اساسى 2011/06/30 اشرف رمضان عبدالنعیم دمحمموسى 2198379 كفـءكفـء1292011/07/03 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/03/01 اشرف نجیب بسیونى احمد 2192568 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 السعید عبدالفتاح محمود حنورة 2205345 كفـءكفـء1312011/07/03 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 السید السیداحمد ابراھیم ابوجاموس 2229672 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/06/30 السید دمحم احمد القاضى 2228264 كفـءكفـء1332011/07/03 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2010/01/12 السید دمحم السید دمحم 2199647 كفـءكفـء1342011/03/14 معلم

الشھابیة القدیمة 2011/06/30 السید دمحم عبدالمقصود دمحم 2226479 كفـءكفـء1352011/07/03 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/03/01 الھام ابوالفتوح مسعد السبیعى 2202627 كفـءكفـء1362011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحماد االبتدائیة 2011/06/30 الھام عبد العلیم دمحم عطا هللا 2205791 كفـءكفـء1372011/07/03 معلم

الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 الھام محمود ھالل جعوان 2225511 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 ام احمد عبدالكریم عبدالنبى سیداحمد 2229256 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

مرتضى تعلیم اساسى 2011/03/01 ام كلثوم على على مرزوق 1563952 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 ام ھاشم حامد دمحم المصرى 1556448 كفـءكفـء1412011/07/03 معلم

الربع لریاض األطفال 2011/03/01 امال دمحم قاسم قاسم 2222819 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 امال دمحم محمود الدعدر 2207858 كفـءكفـء1432011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 امام سعد دمحم فراج 2205203 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

الشھید ریاض الجدیدة 2011/03/01 امانى ابو المكارم السید الشھاوى 2218780 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 امانى امین عبدالنبى االدكاوى 2229069 كفـءكفـء1462011/07/03 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امانى حمزة احمد شوشة 2210031 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 امانى عبد الباسط عطیھ حطیبة 2228792 كفـءكفـء1482011/07/03 معلم

ابو سلیمان للتعلیم االساسي 2011/06/30 امانى عبدالعزیز ابوالمجد سلیمان 2191281 كفـءكفـء1492011/07/03 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 امانى عبدهللا عبدالبر عبدالقوى 2222859 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

عمیرة االبتدائیة 2011/03/01 امانى دمحم الخضر احمد زین 2220808 كفـءكفـء1512011/03/14 معلم

بلطیم الجدیدة االعدادیة 2011/03/01 امانى محمود عبد المولى حرب 1565702 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 امانى مھنى مھنى البنا 2225505 كفـءكفـء1532011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

الشھابیة القدیمة 2011/03/01 امل اسماعیل عبدالخالق حطیبة 2226475 كفـءكفـء1542011/03/14 معلم

ابو شعالن االبتدائیة 2011/06/30 امل اسماعیل محمود الطبجى 2219207 كفـءكفـء1552011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 امل السید وفا حسن احمد 2192924 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 أمل بدر فھمى السبیعى 2202623 كفـءكفـء1572011/07/03 معلم

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/03/01 أمل عاطف احمد عاشور 2198150 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 امل عبدالحى عبدالونیس قاسم 2202645 كفـءكفـء1592011/07/03 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/03/01 امل عبدالسمیع عبدالفتاح البربرى 2229310 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 امل عبدالعزیز عبدالعزیز ابوزید 2222895 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 أمل عبدالغنى عبدالحمید عبدالكریم 2225241 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/06/30 امل قدرى مصطفى القمرى 2230104 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

بلطیم الجدیدة االعدادیة 2011/06/30 امل دمحم عید عبدالمعطى 2199696 كفـءكفـء1642011/07/03 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 امیرة السید السعید القارب 2229047 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

الخاشعة لریاض االطفال 2011/03/01 امیرة انور عبد الجلیل صالح 1562872 كفـءكفـء1662011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 امیرة حامد دمحم سلیمان 2222856 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 امیرة زغلول محمود العبادى 1556413 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

السمنودى للتعلیم االساسى 2011/06/30 أمیرة سعد عبداللطیف غطاس 2201316 كفـءكفـء1692011/07/03 معلم

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امیرة صبحى على خریم 1558315 كفـءكفـء1702011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/03/01 امیرة عبد الحكیم ھالل جعوان 2213774 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 امیرة عبد العلیم ابراھیم رجب 2220725 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

السید فودة االبتدائیة 2011/03/01 امیرة دمحم ابراھیم خلیل 2202655 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 امیرة دمحم غریب عبد العاطى 2213652 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 امیمة خالد حسن عبد هللا 1563366 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 امینة عبدهللا عبدالقادر الفار 2230059 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات 2011/03/01 أمینة دمحم ابراھیم عیطھ 2222882 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امینة دمحم الجوھرى الجوھرى 2201585 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 امینھ شبل ابو السعود شبل 1562691 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/06/30 انتصار عبد الغفار دمحم حمیده 2220599 كفـءكفـء1802011/07/03 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/03/01 انتصار فتحى مصطفى شاھین 1556572 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

ابوسلیمان االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/06/30 انتصار ماھر فرج الزغبى 1570782 كفـءكفـء1822011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 انتصار دمحم رشدى درویش كشكوشة 2191176 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 انصاف احمد اسماعیل حتاتھ 2228604 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 ایمان ابراھیم الشناوى القن 2225280 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ایمان رشدى فرج سعد 2210037 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/06/30 ایمان عبد العزیز السعید عبد العزیز 2205805 كفـءكفـء1872011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 ایمان عطا ابراھیم الخواص 2225267 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/06/30 ایمان كامل دمحم الشریف 2229273 كفـءكفـء1892011/07/03 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم شعبان شرف 1562115 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم عبدالمنعم شحاتة 2222780 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 ایناس سعد ابوالسعود شرف 2218785 كفـءكفـء1922011/07/03 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 ایناس شوقى دمحم یوسف 2205486 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 بسمة احمد السعید شرف 2210248 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

المعدیة الرسمیة للغات 2011/06/30 بسمة عبدالوكیل سالم عبدالعاطى 2205467 كفـءكفـء1952011/07/03 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 بسمة دمحم شكرى دمحمعلى 2203015 كفـءكفـء1962011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 بشایر محمود یاسین سید احمد 2205799 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 تھانى السید عبدالعال ابوزید 2202924 كفـءكفـء1982011/03/14 معلم

فصول الزھراء االعدادیة 2011/03/01 ثریا الدسوقى دمحم عباس 2199565 كفـءكفـء1992011/03/14 معلم

عمیرة للتعلیم االساسى 2011/03/01 حازم فؤاد عمر عبدالكریم 2201773 كفـءكفـء2002011/03/14 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/03/01 حسن الشحات شعبان البنا 2229596 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 حسن دمحم دمحم صابر 2211170 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 حسناء ابوالكرام عبدالسند تركى 2230142 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/06/30 حسناء دمحم السید على حسین 2210226 كفـءكفـء2042011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم عزام االبتدائیة بالمنشیة الجدیدة 2011/03/01 حسین اسماعیل دمحم سالم 1564235 كفـءكفـء2052011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 حسین حسین عثمان الدوانسى 1564306 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 حماده بكرى سعد مراد 2228215 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 حمام قدرى مصطفى القمرى 2230088 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/06/30 حمدى دمحم الشحات جلو 2219704 كفـءكفـء2092011/07/03 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 حنان السعید  عویس ابو المعاطى سكوت 2228353 كفـءكفـء2102011/03/14 معلم

السید فودة االبتدائیة 2011/03/01 حنان السعید جمعھ صیام 2228763 كفـءكفـء2112011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 حنان النمر دمحم خالد 1562702 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

فصول الزھراء االعدادیة 2011/03/01 حنان رفقى السعید عیسى 2199554 كفـءكفـء2132011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم أساسى 2011/03/01 حنان صبرى صابر جلو 2225276 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

الحماد االبتدائیة 2011/06/30 حنان دمحم ابراھیم حمیدان 2205177 كفـءكفـء2152011/07/03 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 حنان دمحم ابراھیم دمحم عیطة 2199712 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/03/01 حنان دمحم عبدالموجود الحداد 2214830 كفـءكفـء2172011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/03/01 حوریة عاطف عبدة شوشة 2229358 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم أساسى 2011/06/30 خالد السید مغازى بركات 2192530 كفـءكفـء2192011/07/03 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 خضرة اسعد فتحى ھدوة 2222786 كفـءكفـء2202011/07/03 معلم

الربع لریاض األطفال 2011/03/01 خضرة خلیل خلیل الدخاخنى 2222823 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الربع تعلیم اساسى 2011/03/01 خضرة دمحم فرید السعدنى 2229153 كفـءكفـء2222011/03/14 معلم

المساكین تعلیم اساسى 2011/03/01 خلیل عطیة عطیة اللیثى 2212904 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

الربع لریاض األطفال 2011/03/01 دالیا جمال عبد الجلیل الجداوى 2207873 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 دالیا دمحم عبدالمنعم سكوت 1563992 كفـءكفـء2252011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دعاء فؤاد عبدالمولى عامر 2193504 كفـءكفـء2262011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 دالل ابوالخیر موسى الجداوى 2226517 كفـءكفـء2272011/03/14 معلم

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 دولت جمعة سالمة عوضین 2198349 كفـءكفـء2282011/07/03 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/06/30 دینا طلعت دمحم عیطھ 2220713 كفـءكفـء2292011/07/03 معلم

رزق حمامو لریاض األطفال 2011/03/01 دینا عبد الحلیم عبد الغنى شلبى 2207884 كفـءكفـء2302011/03/14 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/06/30 رابعة عبدالسالم دمحم عاشور 2199771 كفـءكفـء2312011/07/03 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 راندا بیومى عرفات العدوى 2225311 كفـءكفـء2322011/07/03 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 رانھ ابراھیم دمحم شفیق احمد صالح 2222871 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 رانیا ابو الوفا عبد الحمید صالح 1556337 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 رانیا احمد عبدالتواب سلیت 2226576 كفـءكفـء2352011/07/03 معلم

المشیر عبد الفتاح السیسى بالبكریة 2011/03/01 رانیا احمد مختار البنا 2199802 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 رانیا فؤاد عبدالمولى عامر 2222778 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 رانیا دمحم عبدالونیس شمیس 2222926 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 رانیا یوسف الشحات حالوة 2229056 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

فصول بلوش االعدادیة 2011/03/01 رباب احمد السید ابراھیم درغام 2226683 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 رباب انیس حمدى ابوزید 2222887 كفـءكفـء2412011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 رباب حمدى زاید صباحى 1561976 كفـءكفـء2422011/07/03 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 رباب صبحى عبدهللا القمرى 2208272 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 ربیع على فریج الشلماوى 2228733 كفـءكفـء2442011/07/03 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ربیع كمال السید المغربي 1565085 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/06/30 رجاء احمد دمحم العفیفى 2228289 كفـءكفـء2462011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/03/01 رحاب دمحم ابراھیم عیطة 2227346 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 رحاب دمحم ابوالیزید عطیة 2193484 كفـءكفـء2482011/03/14 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 رحاب دمحم السید سكوت 1554776 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

رزق حمامو لریاض األطفال 2011/03/01 رشا رمضان دمحم ابو الیزید 1561979 كفـءكفـء2502011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 رشا سعدون على عبدالعال 2222923 كفـءكفـء2512011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 رشا عبدالودود عبدالواحد حرب 2191117 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم عبدالحكیم المنسى 2202674 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

الشیخ دمحم دمحم وھیب القدیمة 2011/03/01 رشا مسعد عبد هللا الدوانسى 2223651 كفـءكفـء2542011/03/14 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/03/01 رضا السید دمحم عبد العزیز ابراھیم 1562838 كفـءكفـء2552011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

سیدى فتح 2011/03/01 رضا عبد الحمید عبد الحمید درویش 2219168 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

الشیخ مبارك لریاض االطفال 2011/06/30 رضا عید اسماعیل شھاوى 2222932 كفـءكفـء2572011/07/03 معلم

بلطیم الثانویة الصناعیة 2011/03/01 رضا مجدى حسن صیام 2192940 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/06/30 رویدا مجدى عبد التواب رجب 2228245 كفـءكفـء2592011/07/03 معلم

اللغات الرسمیة ببلطیم 2011/03/01 ریھام دمحم فھمى الحبیبى 2210392 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/03/01 زینات باھى الدین محمود عیاد 2226579 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

الشھید ریاض الجدیدة 2011/06/30 زینب  ابو المعاطى ابوالمعاطى ابوحسین 2218509 كفـءكفـء2622011/07/03 معلم

الزھراء للفصل الواحد 2011/03/01 زینب حسن محروس حسانین 2205337 كفـءكفـء2632011/03/14 معلم

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سارة حمدى یوسف ضبش 2205194 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/06/30 سارة دمحم غازى حجازى 2212783 كفـءكفـء2652011/07/03 معلم

بلطیم الثانویة الصناعیة 2011/03/01 سالى محمود ابراھیم نصار 2192946 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

السمنودى االبتدائیة 2011/03/01 سامح الدسوقى عبدالفتاح رزق 1564358 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم أساسى 2011/06/30 سامح المنسى عبدالعلیم حمودة 2199548 كفـءكفـء2682011/07/03 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/06/30 سامى الشحات دمحم سلیت 2205457 كفـءكفـء2692011/07/03 معلم

ابو سلیمان للتعلیم االساسي 2011/06/30 سامى فتح هللا سالم ابو زید 2205754 كفـءكفـء2702011/07/03 معلم

بلطیم االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سامیھ محمود على القصاص 1561044 كفـءكفـء2712011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 سحر عبدالفتاح كامل السبیعى 1563930 كفـءكفـء2722011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/03/01 سعاد على عبد المنعم شحاتة 1570463 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 سعاد دمحم السعید القارب 2228776 كفـءكفـء2742011/03/14 معلم

بلوش االبتدائیة 2011/03/01 سعدیة قطب عبد المطلب بھوت 1563753 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/06/30 سعیدة حامد السید حنورة 2210042 كفـءكفـء2762011/07/03 معلم

الربع تعلیم اساسى 2011/03/01 سعیدة فوزى السعید البطاط 2229533 كفـءكفـء2772011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلمى زكریا حسن عبدالاله 2209948 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

رزق حمامو لریاض األطفال 2011/06/30 سلوى زغلول على مھدى 1562173 كفـءكفـء2792011/07/03 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 سلوى عبداللطیف عبدالجمیل سالمة 2208258 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/06/30 سلوى على جمعة عیطة 2195176 كفـءكفـء2812011/07/03 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 سلوى متولى معاطى سكوت 2227250 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 سماح احمد امین دمحم 1554787 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

الخنساء الجدیدة 2011/06/30 سماح السعید ابو المجد ابو لیلھ 2228375 كفـءكفـء2842011/07/03 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/06/30 سماح الصاوى الزراعى الحمراوى 2228079 كفـءكفـء2852011/07/03 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 سماح صبرى عبدالغنى الحداد 2198160 كفـءكفـء2862011/03/14 معلم

الشیخ مبارك لریاض االطفال 2011/06/30 سماح عدالن عبدالستار على شلتوت 2222997 كفـءكفـء2872011/07/03 معلم

السید فودة االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم دمحم الحداد 2208253 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

السمنودى للتعلیم االساسى 2011/03/01 سمارة شعبان عبدالحلیم على الدین 2227549 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر 2011/03/01 سمر سمیر على السیسى 2191159 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سمر دمحم عبدالحمید القصاص 2209996 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

مرتضى تعلیم اساسى 2011/03/01 سمیة دمحم فتحى بھوت 2206017 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 سمیر یسرى عباس توفیق 2205290 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

الخنساء لریاض االطفال 2011/03/01 سناء سیف النصر ابو الفتوح البطاط 2225508 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 سھام ابوالوفا عبدالمنعم خلیفة 2227595 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/06/30 سھام رشاد حسن وھیب 2229290 كفـءكفـء2962011/07/03 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/03/01 سوزان ابراھیم اسماعیل عمیرة 2219213 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

العتارسةللفصل الواحد 2011/03/01 سوزان حسین عبد التواب مرزوق 1570870 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/06/30 شادیة ابراھیم كامل شھاوى 1554772 كفـءكفـء2992011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 شریف امام عبدهللا جلو 2212840 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/06/30 شرین عبد هللا طایل عبد العزیز 2220796 كفـءكفـء3012011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 شرین دمحم دمحم رفاعى 2213709 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

الشھابیة الجدیدة 2011/06/30 شرین مسعد دمحم احمد 2220740 كفـءكفـء3032011/07/03 معلم

الحماد االبتدائیة 2011/06/30 شرین ناجى عبدالعلیم جابر 2205174 كفـءكفـء3042011/07/03 معلم

الشیخ مبارك 2011/06/30 شریھان عبدالباسط ابوالغیط نصرابوزید 2201810 كفـءكفـء3052011/07/03 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/06/30 شریھان عكاشة عزت احمدالسبیعى 2227488 كفـءكفـء3062011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الربع االبتدائیة 2011/03/01 شیرین احمد احمد صالح 1570025 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 شیرین فتحى دمحم سالمھ 2213731 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 شیماء ابراھیم عبد الخالق الدوانسى 2213659 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/03/01 شیماء السید وفا احمد 1562151 كفـءكفـء3102011/03/14 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 شیماء صبرى على القمرى 2208244 كفـءكفـء3112011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 شیماء عبد البدیع دمحم الحداد 1570601 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 شیماء عبدالستار عبدالغنى الغبور 2230124 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

اللغات التجربیة لریاض االطفال ببلطیم 2011/03/01 شیماء عبدالعاطى یوسف ضبش 2210488 كفـءكفـء3142011/03/14 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/06/30 شیماء عبدالفتاح سعد دھین 2229264 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 شیماء عبدالفضیل عبدالنبى عاشور 2229509 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/03/01 شیماء فرحات دمحم حجاج 2202630 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/06/30 شیماء قطب مندور الخطیب 1558628 كفـءكفـء3182011/07/03 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 شیماء مجدى فاضل وفا 2229668 كفـءكفـء3192011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات 2011/06/30 شیماء دمحم دمحم العنانى 1554770 كفـءكفـء3202011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 شیماء مصطفى عبدالقادر عجیل 2202710 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 شیماء مصطفى فھمى على الدین 2205300 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 شیماء مصطفى دمحم حجازى 2210263 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2350 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر 2011/06/30 شیماء وجیة دمحم السید 2191167 كفـءكفـء3242011/07/03 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 صابرین فؤاد عثمان حجازى 2205211 كفـءكفـء3252011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 صباح ابوالسعود بدیر الطبجى 2205279 كفـءكفـء3262011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/06/30 صباح عبدالونیس فریج دعلة 2226510 كفـءكفـء3272011/07/03 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 صباح عید دمحم عبد السالم الشریف 2223012 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/06/30 صفاء رشدى دمحمعبده المرشدى 2222890 كفـءكفـء3292011/07/03 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/06/30 صفاء صالح دمحم دمحم 2203057 كفـءكفـء3302011/07/03 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/03/01 صفاء عبد الغنى عبد الغنى الغبور 1561966 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 صفاء دمحم فتح هللا عبدة ابوعبدهللا 2193358 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

ابراھیم عزام االبتدائیة بالمنشیة الجدیدة 2011/03/01 صالح رمضان احمد ابراھیم 2229188 كفـءكفـء3332011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 طارق عطفى دمحم ابراھیم 2205866 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

فصول الزھراء االعدادیة 2011/06/30 طھ الدسوقى طھ ابراھیم 2199558 كفـءكفـء3352011/07/03 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/03/01 عابد احمد احمد عرابى 2227663 كفـءكفـء3362011/03/14 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/03/01 عاطف عوض شاكر عوض 2220084 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/03/01 عایدة على بسیونى حماده 2223454 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 عبد العاطى حمدى یوسف ضبش 2223666 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/06/30 عبد الاله صالح المعداوى بلبل 2228275 كفـءكفـء3402011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھابیة القدیمة 2011/06/30 عبد المنعم عزت ابراھیم رجب 1555024 كفـءكفـء3412011/07/03 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/06/30 عبد الوكیل ابو الوفا مختار السبیعى 2223679 كفـءكفـء3422011/07/03 معلم

العیاش الشرقى االعدادیھ المشتركة 2003/03/02 عبدالشافى عبدالعلیم عبدالحمید الكرش 2226648 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 عبدالعلیم السید فریج مرزوق 2219701 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عبدالكریم عبدربة دمحم بدراوى 2229109 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

الربع تعلیم اساسى 2011/06/30 عبدهللا فؤاد عبدهللا زویل 2227586 كفـءكفـء3462011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات 2011/03/01 عبدالمنعم دمحم ھالل خلیفة 2199617 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عبدالوكیل حسین أحمد عطیة 2201554 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

فصول الزھراء االعدادیة 2011/06/30 عبدة منیر عبدالتواب سرحان 2199652 كفـءكفـء3492011/07/03 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 عبیر السید ذكى المحروق 2198387 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/03/01 عبیر حسن على عبدالمجید 1558556 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 عبیر دمحم سید احمد عجیزو 2229187 كفـءكفـء3522011/07/03 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/06/30 عبیر محمود احمد عویضة 1558704 كفـءكفـء3532011/07/03 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 عبیر نصر أحمد بدر 2205226 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/03/01 عدیلة حسن على العمرى 2229296 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/03/01 عزام السعید على عزام 2201308 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/03/01 عزة عبد الحمید كامل الخواجة 1563946 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الربع االعدادیة 2011/03/01 عزة مسعد جمعة غربیة 2229267 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 عزه  السعید  جابر السید 2211154 كفـءكفـء3592011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/03/01 عزه عبد الجلیل مصطفى حمامو 1562198 كفـءكفـء3602011/03/14 معلم

ریاض االطفال دمحم عمر 2011/03/01 عصمت عید دمحم الشریف 2198138 كفـءكفـء3612011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/06/30 عطیات فوزى ابوالفتوح زغیمر 2208330 كفـءكفـء3622011/07/03 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 عفت مصطفى السید الحسانین 2227473 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/06/30 عالء عبدالتواب شرف عثمان شرف 2225309 كفـءكفـء3642011/07/03 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 عالء عزت على عامر 2226445 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 على طھ على البنا 2206558 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 على كامل على مرزوق 2228721 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

عمیرة للتعلیم االساسى 2011/03/01 على دمحم السید شلبى 2205489 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 علیھ على عبدالخالق جاد 2222915 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 عماد دمحم الشحات جلو 2205333 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/06/30 عماد منصور عبدالمقصود الخواجة 2219800 كفـءكفـء3712011/07/03 معلم

الحماد االعدادیة 2011/06/30 عمر ھانى عبدالعلیم جابر 2201734 كفـءكفـء3722011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 عمرو فتحى مغازى الدعدر 1554991 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

المشیر عبد الفتاح السیسى بالبكریة 2011/06/30 غادة السید السید العباسى 2199765 كفـءكفـء3742011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الحماد االعدادیة 2011/06/30 غادة دمحم شوقى احمدابوالنجا 2201831 كفـءكفـء3752011/07/03 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/06/30 غادة مختار متولى بعرنجھ 2192876 كفـءكفـء3762011/07/03 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاتن عاشور احمد دعلة 1570023 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/03/01 فادیة محمود محمود بدوى 2227555 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 فاطمة الحبشى دمحم السموخلى 2229098 كفـءكفـء3792011/07/03 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/06/30 فاطمة سعد على الحداد 2227203 كفـءكفـء3802011/07/03 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة سیف النصر ابو الفتوح البطاط 1563420 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة صبحى على عاشور 2193465 كفـءكفـء3822011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم اساسى 2011/06/30 فاطمة عاطف رشوان احمد 2225319 كفـءكفـء3832011/07/03 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة على ابو المجد الشھاوى 2224801 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة عوض العراقى دمحم 2195182 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

الشیخ دمحم دمحم وھیب القدیمة 2011/03/01 فاطمة فوزى عبد الفتاح وھیب 2223590 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 فایزة عبد العزیز عبد الھادى حجازى 2227247 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 فایزة فوزى عبدربةعبدالعاطى العسقول 2191081 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 فتحى الظریف فتحى نجا 2222814 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/03/01 فریج دمحمشتا عبدالحمید العباسى 2202618 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 فوزى عبد الفتاح فوزى النابت 2205733 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 فوزیة فوزى السعید البطاط 2222788 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 كرم دمحم عبد الخالق جاد 2206024 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 كمال دمحم دمحم شتیوى 2202948 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

الشھابیة القدیمة 2011/06/30 كمال یسرى دمحم حجازى 1564572 كفـءكفـء3952011/07/03 معلم

السید فودة االبتدائیة 2011/03/01 كوكب دمحم دمحم عطیھ 2228406 كفـءكفـء3962011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 لولال دمحم محمود ابوجاموس 2222829 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 ماجدة حمدى ابراھیم عیطة 2212790 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

الخاشعة االبتدائیة 2011/03/01 ماجدة طھ بدیر السعید 1558707 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 ماجدة عاشور ابو السعود رفاعى 1567718 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

الشھید ریاض الیمانى لریاض االطفال 2011/03/01 ماجدة دمحم محمود خلیفھ 2207880 كفـءكفـء4012011/03/14 معلم

مرتضى تعلیم اساسى 2011/03/01 مبروكة صابر عوض احمد 2202776 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

الشھابیة الجدیدة 2011/03/01 مجاھد ابو الھده جادو عبد هللا 1556663 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

الخنساء لریاض االطفال 2011/03/01 محاسن ناجح عبداللطیف حتاتة 2219722 كفـءكفـء4042011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 دمحم ابوالسعود محمود المحروق 2210311 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 دمحم احمد احمد عیسى 2229105 كفـءكفـء4062011/07/03 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/06/01 دمحم احمد السید البدالى 2226654 كفـءكفـء4072011/06/12 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/03/01 دمحم السعید سالم السعدنى 2227667 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2355 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

فصول بلوش االعدادیة 2011/06/30 دمحم شعبان دمحم ابوزید 2202771 كفـءكفـء4092011/07/03 معلم

الشھید ریاض الجدیدة 2011/03/01 دمحم طلعت دمحم جمعة عیطة 2218687 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/06/30 دمحم عبد الجلیل على تقى الدین 1570651 كفـءكفـء4112011/07/03 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 دمحم عبد الرافع عبد النعیم حسانین 2220704 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 دمحم عبد الفتاح محمود حنوره 2220685 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

الربع تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم عبدالحمید عبدالحمید الدعدر 2227500 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

فصول البنائین االعدادیة 2011/06/30 دمحم عبدالستار دمحم صالح 2226523 كفـءكفـء4152011/07/03 معلم

ابراھیم عزام االبتدائیة بالمنشیة الجدیدة 2011/06/30 دمحم عبدالعلیم حمزة الدویك 2213083 كفـءكفـء4162011/07/03 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 دمحم عبدهللا معوض عبدهللا 1564119 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 دمحم فتحى احمد بعرنجة 2221322 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 دمحم لطفى عبدالفتاح عیسى 2229051 كفـءكفـء4192011/07/03 معلم

الشھابیة القدیمة 2011/03/01 دمحم مبروك فرحات بھوت 2226472 كفـءكفـء4202011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/03/01 دمحم دمحم حسن درغام 2202760 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/06/30 دمحم دمحم دمحم عبدالنبى الحداد 2226702 كفـءكفـء4222011/07/03 معلم

الخنساء الجدیدة 2011/06/30 دمحم دمحم مصطفى ابو ھرج 2205811 كفـءكفـء4232011/07/03 معلم

بلوش االبتدائیة 2011/03/01 دمحمھانى جمال الدین الشوادفى زیتون 2205233 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/06/30 محمود ابراھیم السید عبدالجواد سعودى 2201311 كفـءكفـء4252011/07/03 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول مرتضى االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 محمود احمد محمود حمامو 2206033 كفـءكفـء4262011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 محمود محمود على سالمة 2212794 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

الشھابیة االعدادیة 2011/03/01 مرفت ابوالكرام مصطفى الجداوى 2216756 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

التجریبة لغات ببلطیم 2011/06/30 مرفت دمحم عبدالقادر على 2210352 كفـءكفـء4292011/07/03 معلم

زیان رفاعى الثانویة للبنات 2011/03/01 مرفت دمحم كرام النھرى 2230149 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

ابو سلیمان للتعلیم االساسي 2011/03/01 مروة جمال على خمیس 2223654 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

الشیخ مبارك لریاض االطفال 2011/03/01 مروة حسن ابراھیم الشافعى 2223001 كفـءكفـء4322011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 مروة صالح غانم اسماعیل 2202915 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مروة عوض الصاوى معروف 2193297 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 مروة دمحم عبدالقادر عوض 2199556 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

صالح الشرنوبى للبنات 2011/03/01 مروة محمود دمحم الشك 2212799 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/06/30 مروة مسعود السید البساطى 2227537 كفـءكفـء4372011/07/03 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/06/30 مروى سعد على سعید 2221446 كفـءكفـء4382011/07/03 معلم

الفقھاءاالبتدائیة 2011/03/01 مستورة فتحى على أبو ھرج 1563295 كفـءكفـء4392011/03/14 معلم

فصول مرتضى االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 مسعد على عارف الخطیب 2207647 كفـءكفـء4402011/07/03 معلم

الشیخ دمحم دمحم وھیب القدیمة 2011/06/30 مصطفى احمد دمحم سكوت 2223444 كفـءكفـء4412011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 معتز ھنداوى عبد الرازق فرج 2213759 كفـءكفـء4422011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمیرة للتعلیم االساسى 2011/06/30 معوض بدران معوض بدران 2226466 كفـءكفـء4432011/07/03 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/06/30 منال سعد دمحم دھین 2227522 كفـءكفـء4442011/07/03 معلم

مرتضى لریاض األطفال 2011/03/01 منال مسعد ابو الفتوح عبد المقصود 2207672 كفـءكفـء4452011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 منال مسعد رمضان شمس 2206514 كفـءكفـء4462011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة ببلطیم 2011/06/30 منى حامد دمحم المصرى 2224817 كفـءكفـء4472011/07/03 معلم

الشھابیة القدیمة 2011/03/01 منى رشاد مصطفى البمبى 2224808 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم اساسى 2011/06/30 منى طلعت تقى الدین عبدالجواد 2199679 كفـءكفـء4492011/07/03 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/03/01 منى طلعت حافظ شلبى 2201595 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

السید فودة االبتدائیة 2011/06/30 منى عبدالستار یوسف طھ 2199670 كفـءكفـء4512011/07/03 معلم

صالح الشرنوبى الرسمیة لغات 2011/06/30 منى عبدالعزیز فارس عبدالعزیز 2202681 كفـءكفـء4522011/07/03 معلم

سیدى فتح 2011/06/30 منى عوض العراقى دمحم مقاطف 1564028 كفـءكفـء4532011/07/03 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/06/30 منى متولى دمحم سكوت 2230112 كفـءكفـء4542011/07/03 معلم

الشیخ مبارك لریاض االطفال 2011/03/01 منى یوسف سیداحمد غطاس 2222936 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 مھا ابوالوفا السعید تركى 2227494 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 مھا حسنى عبدالكریم سعد 2222779 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 مھا صبرى السید البیومى المھر 1563171 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

المساكین تعلیم اساسى اعدادى 2011/06/30 مھا على عبدربة العباسى 2201823 كفـءكفـء4592011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدعبد المنعم ریاض الییمانى 2011/03/01 مھا دمحم عبده عطیة 1554790 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مھا نبوى عوض الدعدر 1558469 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/06/30 مى حمدى محمود نوار 2229390 كفـءكفـء4622011/07/03 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مى مجاھد عبد هللا الحداد 2228430 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

فصول بلوش االعدادیة 2011/03/01 مى دمحم محى الدین صالح 2205252 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

ببلطیم/السبایعھ  2011/03/01 میادة جمیل اسماعیل الجداوى 2227633 كفـءكفـء4652011/03/14 معلم

العیاش الغربى تعلیم أساسى 2011/06/30 میادة یونس مرعى یوسف 2400444 كفـءكفـء4662011/07/03 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 میرفت ابوالخیر موسى الجداوى 2222781 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

الربع تعلیم اساسى 2011/03/01 میرفت دمحم شحاتة السعدنى 2208294 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

الحماد االبتدائیة 2011/06/30 نادیة سعد ذكى البندى 2205176 كفـءكفـء4692011/07/03 معلم

ریاض االطفال دمحم عمر 2011/03/01 نادیة دمحم عبد الحمید وھیب 2224831 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 ناریمان وفا دمحم ابراھیم 2229575 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 ناھد عبدالمنعم عبدالواحد جامع 2229061 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/06/30 ناھد دمحم الشحات جلو 2208305 كفـءكفـء4732011/07/03 معلم

العیاش الغربى تعلیم اساسى 2011/03/01 نبیلة السعید حافظ السبیعى 2199757 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 نجالء السید عبدالعلیم غطاس 2202815 كفـءكفـء4752011/07/03 معلم

الخنساء الجدیدة 2011/03/01 نجالء عبد الحلیم عبد الحلیم طباشى 1556609 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

البنائین االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عبد الرجال عبد الباسط مرزة 2242135 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحى مرسى الھاللى 2193366 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/03/01 نجالء یوسف فرید ایوب 2204238 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

ابو شعالن لریاض االطفال 2011/03/01 نجوى عبده السید الغبارى 2219194 كفـءكفـء4802011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 نجوى دمحم ابراھیم مراد 2227410 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/03/01 نسرین كامل مسعود نوار 2229242 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

رزق حمامو لریاض األطفال 2011/06/30 نسرین مصطفى جابرالسید نمنم 2193288 كفـءكفـء4832011/07/03 معلم

العیاش الغربى تعلیم اساسى 2011/03/01 نسیم منیر عبدالتواب سرحان 2225306 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

الشھابیة االعدادیة 2011/03/01 نسیمة على الحداد احمد 1600003 كفـءكفـء4852011/03/14 معلم

ریاض االطفال دمحم عمر 2011/03/01 نشوه زھران ابوالفتوح النحراوى 2214842 كفـءكفـء4862011/03/14 معلم

ابوسلیمان االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 نشوى جمعھ عبدالخالق دعلھ 2191265 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

ابراھیم عزام االبتدائیة بالمنشیة الجدیدة 2011/03/01 نصر حمد عوض صقر 2213016 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 نعمة حسن ابوالفتوح عبدالمقصود 2191250 كفـءكفـء4892011/07/03 معلم

مرتضى تعلیم اساسى 2011/03/01 نعناعة ابراھیم ابوالفتوح زغلول 2206500 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/06/30 نعناعة حسنى دمحم محمود 2202907 كفـءكفـء4912011/07/03 معلم

ابو شعالن االبتدائیة 2011/03/01 نھاد رمضان سالمة الشین 2205244 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/07/03 نھاد یسرى مصطفى عطوة 2225260 كفـءكفـء4932011/07/03 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السمنودى االبتدائیة 2011/03/01 نھلة النونھ الشوشانى الراجحى 2229125 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة ببلطیم 2011/03/01 نھى احمد مجاھد الكرش 1558650 كفـءكفـء4952011/03/14 معلم

مرتضى تعلیم اساسى 2011/06/30 نھى دمحم عبد الفتاح حطب 2206011 كفـءكفـء4962011/07/03 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 نھى دمحم دمحم عاشور 2229504 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

اللغات التجربیة لریاض االطفال ببلطیم 2011/03/01 نوال اسماعیل دمحم سعد 2219183 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

الشیخ دمحم دمحم وھیب القدیمة 2011/03/01 نورا السید احمد عبد هللا 2223662 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض القدیمةدمحم عمر 2011/03/01 نورا حسین عثمان الدوانسى 2193343 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/03/01 نورا زھران دمحم شقفة 2201330 كفـءكفـء5012011/03/14 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/06/30 نورا عبدالعلیم شعبان دمحمعلى 2201317 كفـءكفـء5022011/07/03 معلم

الخنساء االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 نورة فھمى درویش مصطفى 2204237 كفـءكفـء5032011/07/03 معلم

الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 نیرة مجدى حسن صیام 2227224 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

عمیرة لریاض االطفال 2011/06/30 نیره اسماعیل دمحم العرابى 2223296 كفـءكفـء5052011/07/03 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/03/01 نیره ھالل عبداللطیف درویش 2227414 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیةالقدیمة 2011/03/01 ھالة فراج عبدهللا جمال الدین 2196933 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/03/01 ھبة جمال السید عبدالواحد 2205495 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

البنائین لریاض االطفال 2011/03/01 ھبة حسن دمحم على 2225503 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 ھبة شحاتة السید الحسنین 2230131 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفقھاءاالبتدائیة 2011/03/01 ھبة عبد هللا السید عصر 1572982 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

الحماد االبتدائیة 2011/03/01 ھبة عبدالجواد الشحات جلو 2198368 كفـءكفـء5122011/03/01 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 ھبة كامل مسعود شحاتة 2226549 كفـءكفـء5132011/07/03 معلم

الشھابیة االعدادیة 2011/06/30 ھبھ ابو المعاطى ابو المعاطى حسین 2224789 كفـءكفـء5142011/07/03 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 ھبھ هللا شوقى على جمعھ 2219191 كفـءكفـء5152011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/06/30 ھبھ انیس خنیزى سعود عطوة 1562869 كفـءكفـء5162011/07/03 معلم

السبایعة االبتدائیة 2011/06/30 ھبھ على دمحم شرابى 2195129 كفـءكفـء5172011/07/03 معلم

فصول برج البرلس الفنیة التجاریة 2011/03/01 ھبھ دمحم على شرابى 2230035 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

فصول بلوش االعدادیة 2011/03/01 ھدایة السطوحى دمحم مصطفى الرصیف 2226688 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

جول جمال 2011/03/01 ھدایة عبد المعطى حسن شوشة 1562900 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 ھدى دمحم احمد تعلب 1565708 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

الربع االعدادیة 2011/03/01 ھدیر عبدالمحسن عبدالتواب حرب 2229128 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

المرازقة االبتدائیة المشستركة 2011/06/30 ھاللة حجازى منشاوى نوار 2229409 كفـءكفـء5232011/07/03 معلم

الصدیق لریاض االطفال 2011/06/30 ھناء عبد المنعم عبد المنعم السرى 2227228 كفـءكفـء5242011/07/03 معلم

الشیخ مبارك االبتدائیة 2011/03/01 ھناء عبدالستار عبدالواحد حسن رزق 2205182 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

الشیخ دمحموھیب االعدادیھ الجدیده 2011/06/30 ھناء عطیة سیداحمد وھیب 2229586 كفـءكفـء5262011/07/03 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 ھناء مجدى عبد السمیع مصباح رزق 2205992 كفـءكفـء5272011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 ھنادى احمد بدیر الزفتاوى 2210492 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم

الربع االبتدائیة 2011/03/01 ھند احمد دمحم الجدادى 1563396 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/06/30 ھند فوقى عبدالعاطى ھندى 2227564 كفـءكفـء5302011/07/03 معلم

الربع االبتدائیة 2011/06/30 ھویدا توفیق مصطفى القمرى 1565025 كفـءكفـء5312011/07/03 معلم

الشھابیة الجدیدة 2011/03/01 وجدى احمد احمد منصور 1556635 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

سیدى فتح 2011/03/01 وفاء عبد المنعم حسن االجرود 1562167 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

جول جمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 وفاء دمحم ابراھیم شوشة 2209987 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/01 وفاء مصلح المرشدى اسماعیل  النابت 2226697 كفـءكفـء5352011/03/14 معلم

بلطیم التجاریة المشتركة 2011/06/30 والء ابراھیم معاطى سكوت 2198295 كفـءكفـء5362011/07/03 معلم

الكوم االحمر االبتدائیة 2011/03/01 والء عبد الحمید عبد الحمید احمد 1554290 كفـءكفـء5372011/03/14 معلم

ابو شعالن االبتدائیة 2011/03/01 والء عبد الحمید دمحم الحداد 1561920 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

السیدفودة لریاض االطفال 2011/03/01 والء دمحم احمد الھمشرى 2227337 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

الشھید جالل الدسوقى 2011/06/30 والء دمحم عبدالعاطى السرى 2225289 كفـءكفـء5402011/07/03 معلم

فصول الخاشعة االعدادیة 2011/06/30 ولید انیس خنیزى سعود عطوه 2229117 كفـءكفـء5412011/07/03 معلم

بلطیم االعدادیة 2011/03/01 ولید دمحم على عاشور 2202955 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/06/30 ولید مصباح عبد الرحیم النفرى 2213739 كفـءكفـء5432011/07/03 معلم

ابراھیم عزام االبتدائیة بالمنشیة الجدیدة 2011/03/01 وھبة على ابراھیم المتولى 2212868 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلطیمكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رزق حمامو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 یارا عزت ابراھیم رجب 2220821 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

المنشیة االعدادیة ببلطیم 2011/06/30 یاسر عبد هللا السید شمس الدین 2205725 كفـءكفـء5462011/07/03 معلم

الشھابیة القدیمة 2011/06/30 یاسمین دمحم االمام المنزالوى 2226447 كفـءكفـء5472011/07/03 معلم

الربع تعلیم اساسى 2011/03/01 یسرى على دمحم البطاط 2229679 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

الخنساء الثانویة المشتركھ 2011/03/01 یوسف یوسف عبدهللا النحراوى 2226748 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

الشھابیة الجدیدة 2011/03/01 یونس محمود یونس عبدهللا 2205338 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجمھوریة االبتدائیة 2011/06/30 جیھان فایز الزینى  سیف الدین 2156833 كفـءكفـء12011/06/30 أمین مكتبة

الرمیلى للتعلیم االساسى 2011/06/30 رباب دمحم عبدالفتاح جبر عصر 2186639 كفـءكفـء22011/06/30 أمین مكتبة

2011/06/30 راشد للتعلیم االساسى ایھاب حامد محمود مرسال 2186667 كفـءكفـء32011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم حلمى شریف االعدادیة 2011/06/30 سماح حمدى حلمى شریف 2177842 كفـءكفـء42011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 اسامة فؤاد عبدالحمید جودة 2176556 كفـءكفـء52011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 السیدة احمد حسن كرم 2182774 كفـءكفـء62011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 الھام جمال الدین دمحم االمام 2181739 كفـءكفـء72011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

احمد سلیمان ث المشتركة 2011/06/30 امانى فرید فایز عبدالخالق 2176651 كفـءكفـء82011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

فوة االعدادیھ بنین 2011/03/01 امیرة حسین عبدالفتاح بسیونى 2171321 كفـءكفـء92011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوه االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 امیرة دمحم محمود المامونى 2174726 كفـءكفـء102011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

وحدة قبریط االبتدائیھ 2011/03/01 ایمان عطیة سید احمد عطیة 2183805 كفـءكفـء112011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

شمشیرة االعدادیة بنین 2011/03/01 جمعة صالح عبدالخالق صالح 2169080 كفـءكفـء122011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

لبیب السمادونى االبتدائیھ 2011/03/01 دعاء على حامد حشیش 2182258 كفـءكفـء132011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2011/03/01 رحاب على عبدالفتاح عبدالحلیم 2195196 كفـءكفـء142011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریة االبتدائیة 2011/03/01 رشا عبدالرازق محروس الصقار 2174724 كفـءكفـء152011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السالمیھ االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم صالح الشرقاوى 2182748 كفـءكفـء162011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

منشیة قبریط االبتدائیة 2011/03/01 سعید دمحم مصطفى قاسم 2204159 كفـءكفـء172011/03/01 أخصائى تكنولوجیا
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الخیریة االبتدائیة 2011/03/01 شرین حسن فتحى الفقى 2174631 كفـءكفـء182011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوة االعدادیة بنات 2011/03/01 شمس دمحم دمحم الجدى 2190967 كفـءكفـء192011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الرمیلى االبتدائیة 2011/03/01 عصام دمحم درویش ابودشیش 2190355 كفـءكفـء202011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

عربان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عمرو حلمى اسماعیل االخطابى 2189827 كفـءكفـء212011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 مدحت سعید ابراھیم المزین 2176585 كفـءكفـء222011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوة االعدادیة بنات 2011/03/01 مھا مصطفى اسماعیل حمود 2171307 كفـءكفـء232011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم عبده خطاب االعدادیھ 2011/03/01 مؤمن عبدالمطلب رزق المعزاوى 2165093 كفـءكفـء242011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السالمیھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نھى فرید فایز عبدالخالق 2176612 كفـءكفـء252011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوه االعدادیة الرسمیھ للغات 2011/03/01 ھالة عبدة بسیونى الحفتة 2169408 كفـءكفـء262011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم حلمى شریف االعدادیة 2011/03/01 ھالھ دمحم شحاتة العمروسى 2182767 كفـءكفـء272011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوه للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدى دمحم دمحم العطار 2174744 كفـءكفـء282011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

فوه االعدادیة الرسمیھ للغات 2011/03/01 بسمة دمحم دمحم منیسى 2207830 كفـءكفـء292011/03/01 أخصائى نفسى

فوه الثانویة التجاریة المشتركھ 2011/03/01 ریھام غریب السعید خیراللة 2171377 كفـءكفـء302011/03/01 أخصائى نفسى

السالمیھ االبتدائیة 1994/09/01 احمد سعید احمد وعیوع 1182202 كفـءكفـء312012/06/24 ماجیستیرمعلم أول أ

فوه االبتدائیھ الرسمیھ للغات 1999/02/09 احمد عبد المنعم احمد الحشاش 1624585 كفـءكفـء322008/12/01 معلم أول

مكرم االعدادیھ المشتركھ 2011/02/23 احمد  یوسف  دمحم  یوسف 2222439 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

عربان االبتدائیة 2011/03/01 احمد رجب دمحم شاھین 2213378 كفـءكفـء342011/03/01 معلم
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فوة االعدادیھ بنین 2011/06/30 احمد سعد دمحم السلكاوى 2182226 كفـءكفـء352011/06/30 معلم

سندیون االعدادیة للبنات 2011/03/01 احمد على ابوالمجد بدر 2182757 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

فوه االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2011/03/01 احمد دمحم عبده كشكھ 1608758 كفـءكفـء372011/03/01 معلم

الرمیلى االبتدائیة 2011/03/01 احمد مصطفى عبدالمعطى حشیش 2174791 كفـءكفـء382011/03/01 معلم

فوة االعدادیھ بنین 2011/06/30 اسالم احمد محمود ابوعبداللة 2186591 كفـءكفـء392011/07/03 معلم

2011/03/01 الزوامل ریاض اطفال اسماء رمضان احمد السرس 2176101 كفـءكفـء402011/03/01 معلم

ابودراز االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 اسماء فتح هللا ابراھیم خباطھ 1607278 كفـءكفـء412011/03/01 معلم

فوه الثانویة التجاریة المشتركھ 2011/03/01 اسماء دمحم السید ماجور 2167744 كفـءكفـء422011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/03/01 اشرف فتح اللة صادق شنیت 2174800 كفـءكفـء432011/03/01 معلم

شوقى القاضى االعدادیة 2011/03/01 اشرف مصطفى عبدالفتاح ملیحة 2165855 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 اكرام عبدالالة على دربالة 2166102 كفـءكفـء452011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 اكرام دمحم ناصر عبدالخالق 2176462 كفـءكفـء462011/03/01 معلم

فوه االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 الھام السید دمحم ملیحة 2171275 كفـءكفـء472011/03/01 معلم

السلقا االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 الھام حامد دمحم ابو قوره 1608879 كفـءكفـء482011/03/14 معلم

وحدة قبریط االبتدائیھ 2011/06/30 الھام محسن السید رمضان 2174761 كفـءكفـء492011/06/30 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 ام ھاشم حامد دمحم عنانى 2167400 كفـءكفـء502011/03/01 معلم

بندر فوه لریاض االطفال 2011/03/01 امال احمد بحیرى مطاوع 2174680 كفـءكفـء512011/03/01 معلم
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الفردوس لریاض االطفال 2011/03/01 امال سعید احمد رزق 2174555 كفـءكفـء522011/03/01 معلم

2011/06/30 فوه الثانویة المشتركة امال عبدالفتاح احمد البربرى 2171438 كفـءكفـء532011/06/30 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 امال عبداللة دمحم الدھمة 2182697 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

فوه لریاض االطفال الرسمیھ للغات 2011/03/01 امال دمحم عبدالحمید الطنبولى 2168851 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 امانى احمد على الصیاد 2182282 كفـءكفـء562011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/06/30 امانى سعد ابراھیم االحول 2168888 كفـءكفـء572011/06/30 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 امل عبدالجلیل خلیفة ابوزامل 2176466 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 امل عبدالمنعم عبدة الھربیطى 2174641 كفـءكفـء592011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/06/30 امل قطب عبدالواحد سالم 2167762 كفـءكفـء602011/06/30 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 امل دمحم عبدة الصیفى 2182698 كفـءكفـء612011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 امیرة السید جابر میالد 1649194 كفـءكفـء622011/03/01 معلم

فوة االعدادیة بنات 2011/03/01 امیرة حسن عبدالفتاح ضبش 2166013 كفـءكفـء632011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 امیرة شفیق زكى عبد الحمید عتش 2174662 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

2011/03/01 فوه الثانویة المشتركة امیرة عبدالعظیم دمحم قرقورة 2171437 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

2011/03/01 فوه الثانویة المشتركة امیرة محفوظ مرسى الدمنھورى 2171336 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

عزبة راشد االبتدائیھ 2011/06/01 امیمة عبدالالة رمضان بدر 2171286 كفـءكفـء672011/06/01 معلم

االمام الشافعى لریاض االطفال 2011/03/01 انتصار حسن زكى ابواسماعیل 2168382 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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الشیخ زوین االبتدائیھ 2011/03/01 ایمان السید رمضان صیام 2171413 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

السالمیھ االبتدائیة 2011/03/01 ایمان عبدة حسن على الدین 2171389 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید الدغمة 2011/03/01 ایمان عمر حامد ابوحامد 2174587 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان دمحم حلمى ناصف 2180235 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

عبد العال دخیل االبتدائیھ 2011/06/30 ایھاب السعید دمحم صبرة 2176577 كفـءكفـء732011/06/30 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 بثینة دمحم عبدالسالم الطورینى 2174575 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 بدریة السید احمد ابواسماعیل 2176526 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 بدریة عبداللة قطب السمدونى 2176533 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 بسمة عطیة غریب سنبل 2169096 كفـءكفـء772011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/06/30 بسمة محمود متولى عثمان 2176469 كفـءكفـء782011/06/30 معلم

الرمیلى للتعلیم االساسى 2011/03/01 بسمھ فرج دمحم الزفتاوى 1608296 كفـءكفـء792011/03/14 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 بشرى السید حامد عثمان 2171355 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 بشرى جمعة حسن حالوة 2174532 كفـءكفـء812011/03/01 معلم

فوه للتعلیم االساسى 2011/03/01 تامر دمحم حمزه زقزوق 1607349 كفـءكفـء822011/03/01 معلم

الشھید كریم أبو زامل الثانویھ للبنات بفوه 2011/03/01 جابر عبدالمدیح دمحم الفضالى 2176626 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/03/01 حسام الدین دمحم عبد السالم احمد 1607392 كفـءكفـء842011/03/01 معلم

فوة ث للبنین 2011/03/01 حسن دمحم مسعود حالوه 1590085 كفـءكفـء852011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2369 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد سلیمان ث المشتركة 2011/03/01 حسنیھ سعید محمود زغلول 1592220 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 حكمت صالح دمحم الششتاوى 2174637 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 حلیمة ریاض ابراھیم الغلیض 2174672 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

لبیب السمادونى االبتدائیھ 2011/03/01 حماده دمحم سعد حشیش 1608772 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 حنان رشاد عبدالحمید ابراھیم صالح 2175422 كفـءكفـء902011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید الدغمة 2011/03/01 حنان محروس حسین الطور 2194939 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 حنان وھبى زین راضى 2168424 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

سندیون االعدادیة للبنات 2011/03/01 دالیا عبدالفتاح السید رمضان 2217206 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء ابراھیم مصطفى الزعفرانى 2182703 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

الشھید كریم أبو زامل الثانویھ للبنات بفوه 2011/03/01 دعاء عبدالمدیح دمحم الفضالى 2174768 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

الفردوس لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء عوض فتحى كرم 2174667 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدغمةاالبتدائیة 2011/06/30 دعاء دمحم عبدالفضیل عمر 2216195 كفـءكفـء972011/07/03 معلم

فوة االعدادیة بنات 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم القلیوبى 2171346 كفـءكفـء982011/03/01 معلم

الشھید دمحم عبده خطاب االعدادیھ 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم خلف اللة 2174797 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

الرمیلى للتعلیم االساسى 2011/03/01 دینا ابوالكرم معروف الحلھ 2208642 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

مدرسة قبریط الثانویة المشتركة 2011/03/01 راضى سعید حسین الورینى 1607341 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفتوح 2011/03/01 رانیا السعید دمحم ابوسالم 2176545 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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2011/03/01 شمشیرة ریاض اطفال رانیا حسن مرسى الغرباوى 2175499 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 رانیا حسین عبدالستار حمود 2169088 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

السالمیھ االبتدائیة 2011/03/01 رانیا دمحم السعید حماده 2161353 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 رانیا دمحم دمحم احمد 2174694 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 رانیا محى عبدالحمید القال 2174579 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

مكرم االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ربیع عطیة عبدالخالق ابوكوھیة 2176617 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب عبدالمولى عیدالحلیم مبروك 2169116 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب كامل فتحى منیسى 2181720 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

شمشیرة االبتدائیة 2011/03/01 رشا فكیة احمد عبدة 2174773 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

فوه لریاض االطفال الرسمیھ للغات 2011/03/01 رشا منصور على الشیخ 2175952 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

الفتوح االبتدائیة 2011/06/30 رضا السعید على ابوسالم 2176582 كفـءكفـء1132011/06/30 معلم

بندر فوه لریاض االطفال 2011/03/01 رضا السید السید الصھرجتى 2174678 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

السلقا االبتدائیة 2011/06/30 رضاء عبد الفتاح نصر نصر 2193730 كفـءكفـء1152011/06/30 معلم

قـبریط االعدادیھ بنات 2010/02/23 رفیق مرسى دمحم راشد 1608887 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 رقیة دمحم عبدة مرجان 2174686 كفـءكفـء1172011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 ریحاب على على الجربید 2171368 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

الشھید دمحم حلمى شریف االبتدائیة 2011/03/01 ریحاب دمحم احمد رزق 1588930 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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شمشیرة االبتدائیة 2011/03/01 ریھام فرحات ابراھیم العمرى 1607325 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

فوه االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 ریھام دمحم احمد زین غانم 2181908 كفـءكفـء1212011/06/30 معلم

فوه لریاض االطفال الرسمیھ للغات 2011/03/01 زینب خالد سعد غازى 2181666 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/06/30 سامیة متولى على الشباسى 2174529 كفـءكفـء1232011/06/30 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/03/01 سامیة دمحم عبدالفتاح ابوالنضر 2165313 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید الدغمة 2011/03/01 سامیة دمحم محمود عبدالخالق 2169051 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

عربان لریاض االطفال 2011/03/01 سحر سعید سالمة احمد 2176501 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

لبیب السمادونى للتعلیم االساسى 2011/03/01 سحر عطیھ سعد حشیش 2199202 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 سحر محمود حسونة عبدالكریم 2174646 كفـءكفـء1282011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/06/30 سعاد دمحم دمحم سعد 2171386 كفـءكفـء1292011/06/30 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 سعاد محمود عبدة ادم 2176444 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/06/30 سعیدة سعید مغازى المنجوجى 2167733 كفـءكفـء1312011/06/30 معلم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 سلوى ابراھیم احمد سیدروحة 2174781 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 سلوى جمال عامر عامر 2182700 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 سماء دمحم ابراھیم ابوسلیمان 2176536 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 سمر فرج عوض المال 2174660 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

االمام الشافعى لریاض االطفال 2011/03/01 سناء حسن عبداللة الشربینى 2182721 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2372 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالمیھ االبتدائیة 2011/03/01 سناء عبد المجید دمحم قالوه 1589456 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 سناء عبدالحمید رزق الطحان 2171406 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 سناء عبدالمجید قطب سالمة 2175976 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 سناء عبدالمنعم ابراھیم یحى 2171362 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

وحدة قبریط االبتدائیھ 2011/03/01 سناء محمود رزق سالم 2174794 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 سھام رمضان ابراھیم صادق 2165831 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

الشھید كریم أبو زامل الثانویھ للبنات بفوه 2011/03/01 سھیر عبدالعزیز عبدالجید حجازى 2198448 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 سوزان دمحم عبدالفتاح عصر 2171372 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

شمشیرة االعدادیة بنین 2011/03/01 شرین شعبان دمحم عنانى 1588006 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

الشھید دمحم حلمى شریف االبتدائیة 2011/03/01 شرین مختار دمحم الطحان 2203851 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

عبدالعال دخیل لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء احمد مغازى الشرقاوى 2174620 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء توفیق دمحم السطرى 2168142 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

2011/03/01 فوه الثانویة المشتركة شیماء على عبدالنبى الربیعى 2176632 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

السلقا لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء دمحم عطیة الدعمة 2171391 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

مدرسة قبریط الثانویة المشتركة 2011/03/01 شیماء دمحم مصطفى الدھمة 2206657 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 صابرین دمحم عبدالعزیز فودة 2174549 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 صباح الحسین عبدالرحمن ابوالعنین 2175288 كفـءكفـء1532011/03/01 معلم
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ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 صباح دمحم عبدالواحد ملیحة 2181725 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

فوه لریاض االطفال الرسمیھ للغات 2011/03/01 صبرین سعید سعد ابوموسى 2181749 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 صفاء احمد بھي الدین الكردى 2181713 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

منشیة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 صفاء حسین دمحم حربى 2174690 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

2011/03/01 شمشیرة ریاض اطفال صفاء عبدالفتاح نصر نصر 2169030 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/03/01 صفاء على ابراھیم غانم 2167771 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 صفاء دمحم ابراھیم البرعى 2175821 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

فوه للتعلیم االساسى 2011/03/01 عادل شوقى على البربرى 1588348 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

عربان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبد العزیز دمحم دمحم عبد العزیز 1588249 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 عبیر جابر حسن مرسال 2175800 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 عبیر شفیق ذكى عتش 2182724 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 عبیر دمحم دمحم عسل 2169074 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

االمام الشافعى لریاض االطفال 2011/03/01 عبیر منشاوى عبدالھادى كشك 2176507 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

السلقا االبتدائیة 2011/03/01 عزت عنتر على حالوة 2181933 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2011/03/01 عزه احمد عمران ابو عیاد 1567322 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 عصام موسى عبد الرحمن ابو موسى 1607330 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/06/30 عفاف عباس عبدالغنى وداعة 2181836 كفـءكفـء1702011/06/30 معلم
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الفتوح االبتدائیة 2011/03/01 عالء السعید عطاللة النقیب 2171423 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

الرمیلى االبتدائیة 2011/03/01 عماد عبدالعزیز عبدالمعطى الرفاعى 2171419 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

شوقى القاضى االعدادیة 2011/03/01 عواطف سعید عبده ابو النضر 1608901 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/06/30 غادة ابوالنصر یوسف حفناوى 2176540 كفـءكفـء1742011/06/30 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/06/30 غادة حسن حسین سالم 2167384 كفـءكفـء1752011/06/30 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 غادة صالح عبدالمجید صالح 2182715 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفتوح 2011/06/30 غادة فتحى عبدالرحمن سیداحمد 2171432 كفـءكفـء1772011/06/30 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 غادة دمحم دمحم العطار 2175767 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 فاتن سعید یونس رحیم 2176519 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

ریاض اطفال الخیریة 2011/03/01 فاطمة احمد عبدالحمید ابوعالیة 2176448 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

فوه االعدادیة الرسمیھ للغات 2011/03/01 فایزه احمد عبد الغنى النشال 1608288 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

مدرسة قبریط الثانویة المشتركة 2011/03/01 فتحیة عبدة حامد ابوالنضر 2182196 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 فتحیة دمحم بخاطرة السبعاوى 2169101 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 فریوزة حسین احمد الفقى 2181698 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

عربان االبتدائیة 2011/03/01 فیفى مصطفى عبد الجواد على 1595663 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 قمر عبدالمجید بھنسى الصاوى 2174675 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/06/30 كریمة شلبى درویش الغایش 2175983 كفـءكفـء1872011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 لمیاء امین دمحم خضر 2182707 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

شمشیـره أالعدادیھ بنـات 2011/03/01 لمیاء جمعھ ابراھیم الصعیدى 1588750 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 لمیاء دمحم مصطفى ابوعرب 2169048 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 لیلى سعد دمحم حمود 2175764 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

الشیخ دمحم اسماعیل دراز االبتدائیھ 2011/03/01 لیلى عمر عبدالعاطى عبداللة 2174788 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 لیلى فایز مرسى عبادة 2182702 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

الفردوس لریاض االطفال 2011/03/01 ماجدة دمحم عبدالسالم شروف 2174566 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

عربان لریاض االطفال 2011/03/01 محروسة رافت السید وھدان 2174693 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

الشیخ زوین االبتدائیھ 2011/03/01 دمحم حمدى ابراھیم الخطیب 2176595 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم صادق سعد عوض 2174756 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

عربان االبتدائیة 2011/06/01 دمحم على ابراھیم عربان 2171297 كفـءكفـء1982011/06/01 معلم

السلقا االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم على حسن ابوالعید 2183817 كفـءكفـء1992011/06/30 معلم

الخیریة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم على عطیھ زناتھ 2213309 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

فوة االعدادیھ بنین 2011/03/01 دمحم محمود عبد السالم منیسى 1607425 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

2011/06/30 فوه الثانویة المشتركة دمحم نیازى حسن دیاب 2176574 كفـءكفـء2022011/06/30 معلم

وحدة قبریط االبتدائیھ 2011/03/01 مختار عبدالمنعم عبدالرؤف المعزاوى 2206119 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

فوه االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروة حمدى دمحم الزیات 2171394 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

السالمیھ االبتدائیة 2011/06/30 مروة فرید فایز عبدالخالق 2176590 كفـءكفـء2052011/06/30 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/06/30 مروة دمحم كمال محرم 2171382 كفـءكفـء2062011/06/30 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 مروة دمحم محمود شویل 2174582 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

لبیب السمادونى للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروه رشدى یونس الصاوى 1584992 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

فوة االعدادیھ بنین 2011/03/01 مروه دمحم ابو المكارم مصطغى 1607354 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

لبیب السمادونى للتعلیم االساسى 2011/03/01 مصطفى عبد الواحد احمد غوش 1607348 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

لبیب السمادونى للتعلیم االساسى 2011/03/01 مصطفى عبدة حسن رویزق 2176568 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 منال عبدالموجود حافظ سالم 2182693 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

عزبة راشد لریاض االطفال 2011/03/01 منال عرنبى دمحم حمودة 2168310 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 منال دمحم احمد البدیوى 2181752 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

بندر فوه لریاض االطفال 2011/03/01 منال محمود السید نصرالدین 2174684 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

سندیون االعدادیة للبنات 2011/03/01 منال مصطفى ابراھیم القفاص 2215143 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

قـبریط االعدادیھ بنات 2011/06/30 منى السید دمحم الزفتاوى 2186563 كفـءكفـء2172011/06/30 معلم

االمام الشافعى االبتدائیة 2011/03/01 منى سعد اسماعیل عسل 2182158 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 منى دمحم حسین الشبیة 2169122 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 منى دمحم دمحم ریاض 2179426 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 منى محمود عطیة الحریرى 2169029 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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األعلي

منیة االشراف لریاض االطفال 2011/03/01 منیرة حسن حفناوى ابوغزالة 2176066 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

السالمیھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 مھا بدر دمحم عصر 2182208 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید الدغمة 2011/03/01 مھا شعبان عطیة سرور 2169027 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 مى على حسن الحمراوى 2171392 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

شمشیرة االعدادیة بنین 2011/06/30 نادیھ جابر عطیھ الصیاد 1589617 كفـءكفـء2262011/07/03 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/03/01 نبیلة دمحم عبدالرحمن عاشور 2167758 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/06/30 نبیھھ فھمى یوسف خضر 2167756 كفـءكفـء2282011/06/30 معلم

الخیریة االبتدائیة 2011/06/30 نجاه دمحم ابراھیم درویش 2199211 كفـءكفـء2292011/06/30 معلم

فوه االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجالء احمد دمحم عبدالقادر 2183812 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

احمد سلیمان ث المشتركة 2011/03/01 نجالء امین یوسف خضر 2182761 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 نجالء خمیس محروس الصقار 2169067 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

2011/03/01 عبد العال دخیل تعلیم اساسى نجوى سعد جابر عبد الكریم 1588840 كفـءكفـء2332011/03/01 معلم

عربان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نسرین فؤاد عبدالشافى ابراھیم اسماعیل 2206174 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

شمشیرة االعدادیة بنین 2011/03/01 نسرین وھبى حسن المكاوى 2219512 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/03/01 نشوى ابراھیم سعید شھاب الدین 2182176 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 نصرة دمحم مندور سالم 2183806 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

فوه لریاض االطفال 2011/03/01 نعمة عبدالجواد عبدالعظیم الكومى 2175849 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفردوس لریاض االطفال 2011/03/01 نعیمة رزق على الشباسى 2174670 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

فوه االعدادیة الرسمیھ للغات 2011/03/01 نھاد دمحم محمود القلینى 2182753 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/06/30 نھى حسین دمحم ملیحة 2171253 كفـءكفـء2412011/06/30 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 نھى سعید دمحم الخواجة 2174539 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

ابودراز االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نھى ھالل دمحم سالمة 2174816 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

2011/03/01 فوه الثانویة المشتركة نورا ابوالمكارم على ھندى 2171403 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

الشیخ زوین لریاض االطفال 2011/03/01 ھالة سعد غریب بعجر 2176454 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/06/30 ھبة ابراھیم سعید شھاب الدین 2182024 كفـءكفـء2462011/06/30 معلم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/06/01 ھبة خیرى عطا العمروسى 2171264 كفـءكفـء2472011/06/01 معلم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/06/30 ھبة سعد حسین الشبیة 2174777 كفـءكفـء2482011/06/30 معلم

فوة االعدادیة بنات 2011/06/30 ھبة مجید احمد الدباح 2174731 كفـءكفـء2492011/06/30 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 ھبة دمحم دمحم الشرقاوى 2174651 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 ھدى على عبداللطیف الفخرانى 2181792 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/03/01 ھدى فكرى ابراھیم ابوجاموس 2181806 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/03/01 ھشام دمحم احمد فاید 1607332 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء جمعة شعبان سعید 2166356 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

السالمیھ لریاض االطفال 2011/06/30 ھناء حامد عبدالحمید حشاد 2176457 كفـءكفـء2552011/06/30 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرمیلى لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء سعد مرشدى الداودى 2176511 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

وحدة قبریط لریاض االطفال 2011/03/01 ھنادى رمزى دمحم ابوخضرة 2166309 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

بندر فوه للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھویدا عبدالنبى محمود الحانوتى 2174785 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

وحدة قبریط االبتدائیھ 2011/03/01 ھویدا دمحم ابو الیزید ابوریشة 2182768 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

فوه لریاض االطفال 2011/03/01 ھیام احمد حسن یوسف 2176474 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

الشھیدابو العنین سمیھ االبتدائیھ بفوه 2011/03/01 وائل احمد سعد حافظ فرحات 2176561 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 وفاء سعید ابوالمكارم اللبودى 2181853 كفـءكفـء2622011/03/01 معلم

لبیب السمادونى االبتدائیھ 2011/03/01 وفاء عبدالحفیظ عبدالمطلب الصاوى 2198459 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

ریاض اطفال  لبیب السمادونى 2011/03/01 وفاء دمحم یوسف الشربینى 2168405 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 وفاء مھدى سعید ملیحة 2168836 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 والء حسن ابراھیم الھربیطى 2174656 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

2011/03/01 راشد للتعلیم االساسى والء صباح عباس المنجوجى 2174821 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابو العنین سمیھ 2011/03/01 والء صالح سالمة الدسوقى 2171390 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة 2011/03/01 والء عبدالسمیع دمحم النشار 2160425 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

الفردوس لریاض االطفال 2011/03/01 والء دمحم احمد المنجوجى 2174629 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

الزوامل االعدادیھ المشتركھ 2011/06/01 والء دمحم دمحم المال 2181999 كفـءكفـء2712011/06/01 معلم

عربان لریاض االطفال 2011/03/01 وھیبة بسیونى عبدالمقصود المنسى 2165337 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فوةكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابودراز لریاض االطفال 2011/03/01 یاسمین حمدان محمود البنوانى 2169039 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابتدائي- سمیر رفعت : الشھید  2011/03/01 الشیماء ابراھیم دمحم حشلة 2239391 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/03/01 امل امین عوض حجاج 2174081 كفـءكفـء22011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

مبروك أبو ھنطش االبتدائیة: الشھید  2008/10/01 ایمان علي علي عشري الجندي 2176522 كفـءكفـء32011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

اعدادي- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 شیماء محروس دمحم احمد كساب 2173610 كفـءكفـء42011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

حـنـس االبتدائیة 2011/03/01 احمد شریف عبد المنعم شریف 2172878 كفـءكفـء52011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/06/30 احمد محمود فتحي االقرع 2173485 كفـءكفـء62011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 امیره احمد عبد العظیم السید العشماوي 2176468 كفـءكفـء72011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

احمد ھالل االعدادیة بنین: الشھید  2011/03/01 ایمان عوض عوض احمد الصفتي 2176541 كفـءكفـء82011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم  قطب یوسف االختیار 2174997 كفـءكفـء92011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 حاتم كرم الشناوي عبید 2174231 كفـءكفـء102011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

احمد شوقى االبتدائیة 2011/03/01 رحاب زاید الوصوف محمود حسن 2177372 كفـءكفـء112011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

عبد الرحیم عتمان االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 زینب حسن ابراھیم ابو الخیر 2175029 كفـءكفـء122011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

)اعدادي ( جــــودة للتعلیم االساسى  2011/03/01 سامح دمحم دمحم بسیوني عراقي 2176416 كفـءكفـء132011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید فتحي السعید فتحي موسى 2011/03/01 سمر دمحم السعید السید زھران 2175396 كفـءكفـء142011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الرشید االبتدائیة 2011/03/01 صفاء جاد شعبان السید الجندي 2180239 كفـءكفـء152011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

منشأة شبراطو االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 عبد الرحمن عبد الباسط دمحم راجح 2177696 كفـءكفـء162011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

)ابتدائي ( عواض للتعلیم األساسي  2011/03/01 علي جالل الشاملي یحیى 2176523 كفـءكفـء172011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلین الثانویة بنین القدیمھ 2011/03/01 علي دمحم علي السنوسي 2176516 كفـءكفـء182011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبد الكریم رزق 2011/06/30 فایزه سعد حجازي خطاب 2187110 كفـءكفـء192011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

أ اعدادي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/03/01 فتحیھ صالح عبد المولى معجوز 2176482 كفـءكفـء202011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

قونة االعدادیة المشتركة 2008/10/01 فیفي احمد ابراھیم عبد القادر الشامي 2178304 كفـءكفـء212011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

المنشلین االبتدائیة 2011/03/01 ماریان عازر اسرائیل حبیب 2215937 كفـءكفـء222011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

قلین االعدادیة بنین القدیمة 2011/03/01 دمحم السید بسیوني غنیم 2175015 كفـءكفـء232011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

)اعدادي ( عجالن للتعلیم االساسى  2011/06/30 مدحت عزت عبد المقصود عجالن 2179093 كفـءكفـء242011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

نشرت االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مصطفي قطب عبد الجواد الفیومي 2183001 كفـءكفـء252011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

كـفر الجزایر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 مني مسعد قطب الشاعر 2178319 كفـءكفـء262011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

اعدادي- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 نسرین احمد احمد االختیار 2172791 كفـءكفـء272011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

جالل شمھ االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 ھبھ دمحم عبد العزیز ابو الیزید بكري 2175000 كفـءكفـء282011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

مصطفى فلفل االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 ھشام رمضان غازى جزر 2176146 كفـءكفـء292011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

قلین االعدادیة بنین القدیمة 2011/06/30 والء احمد سلیم احمد جاد هللا 2175041 كفـءكفـء302011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

مبروك أبو ھنطش االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 بدریھ صبحي عبد المولى حامد 2175034 كفـءكفـء312011/03/01 أخصائى نفسى

أ اعدادي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/06/30 تامر دمحم دمحم عبد الفتاح البنا 2176270 كفـءكفـء322011/06/30 أخصائى نفسى

احمد ھالل االعدادیة بنین: الشھید  2011/06/30 سالي حسني كامل جرجس میخائیل 2193976 كفـءكفـء332011/06/30 أخصائى نفسى

مصطفى فلفل االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 شیماء رمضان ابراھیم حشیش 2177501 كفـءكفـء342011/03/01 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نشرت االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء صالح عبد الصمد عباده 2174617 كفـءكفـء352011/03/01 أخصائى نفسى

قونھ االبتدائیة 2011/03/01 نادره محمود عبد النبي سلیمان 2174917 كفـءكفـء362011/03/01 أخصائى نفسى

)اعدادي ( میت الدیبة للتعلیم االساسى  2011/06/30 احمد السید علي عبد القادر 2176515 كفـءكفـء372011/06/30 أخصائى اجتماعى

اعدادي- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 اماني عبد الحمید عبد الرؤف غبیش 2176398 كفـءكفـء382011/03/01 أخصائى اجتماعى

نشرت االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ایمان صالح عبد الصمد عباده 2176382 كفـءكفـء392011/06/30 أخصائى اجتماعى

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/06/30 إیمان عید  دمحم الحطاب 2227821 كفـءكفـء402011/06/30 أخصائى اجتماعى

قزمان االبتدائیة 2011/03/01 دالل مصطفى ناجي عبده 2179268 كفـءكفـء412011/03/01 أخصائى اجتماعى

)اعدادي ( عجالن للتعلیم االساسى  2011/06/30 رانیا نبیھ عبد المقصود جمعھ 2174598 كفـءكفـء422011/06/30 أخصائى اجتماعى

احمد شوقى االبتدائیة 2011/06/30 شیماء السعید جابر ابراھیم 2176499 كفـءكفـء432011/06/30 أخصائى اجتماعى

قلین الثانویة التجاریة 2011/06/30 شیماء حامد عبد الدایم احمد عبد السالم 2176437 كفـءكفـء442011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابتدائي- عادل القرنشاوي : الشھید  2011/03/01 صفاء فریج عبد الغفار شمھ 2175423 كفـءكفـء452011/03/01 أخصائى اجتماعى

احمد ھالل االعدادیة بنین: الشھید  2011/06/30 صالح السید حسن ابراھیم االختیار 2172227 كفـءكفـء462011/06/30 أخصائى اجتماعى

قلین االعدادیة بنین القدیمة 2011/06/30 عادل محروس احمد عتاقي 2180544 كفـءكفـء472011/06/30 أخصائى اجتماعى

المنشلین االبتدائیة 2011/06/30 دمحم عبد العظیم عبد السالم حفینھ 2173410 كفـءكفـء482011/06/30 أخصائى اجتماعى

عبد الحلیم األقرع الثانویة المشتركة: الشھید  2011/06/30 دمحم عبد اللطیف دمحم األقرع 1193451 كفـءكفـء492011/06/30 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم عبد الھادي بركات غبیش 2172319 كفـءكفـء502011/06/30 أخصائى اجتماعى

میت الدیبة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم عوض دمحم عبد العزیز 2175040 كفـءكفـء512011/06/30 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جالل شمھ االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 دمحم دمحم احمد الصاوي ابوعمر 2176532 كفـءكفـء522011/03/01 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد الستار الدییھى االبتدائیة: الشھید  2011/06/30 مصطفي دمحم مصطفي دمحم الغایش 2175240 كفـءكفـء532011/06/30 أخصائى اجتماعى

الغنیمى االبتدائیة 2011/03/01 مھا ابراھیم احمد عزام 2176994 كفـءكفـء542011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/06/30 میخائیل صابر جوده سالمھ 2175035 كفـءكفـء552011/06/30 أخصائى اجتماعى

احمد نظمى االبتدائیة 2011/06/30 ھبة اللة ابراھیم احمد الطنوبى 2195880 كفـءكفـء562011/07/03 أخصائى اجتماعى

شجرة الدر تعلیم اساسي ابتدائي 2011/06/30 ھمت  مصطفي دمحم حامد 2175306 كفـءكفـء572011/06/30 أخصائى اجتماعى

جالل شمھ االبتدائیة: الشھید  2009/06/30 ولید دمحم عبد الستار ابو بكر 2175006 كفـءكفـء582011/06/30 أخصائى اجتماعى

قلین الثانویة الصناعیة 1984/09/01 حامد محمود حسین الطنطاوى 1194369 كفـءكفـء592012/07/01 ماجیستیرمعلم خبیر

قلین الثانویة الزراعیة 1993/09/01 عالء كمال دمحم البزاوى 1605653 كفـءكفـء602008/12/01 معلم أول أ

قلین الثانویة بنین الجدیدة 1996/09/01 وائل حجازي أحمد عبد الخالق 1184180 كفـءكفـء612012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

السید عبدالعزیز علوان الثانویة بنات: الشھید  1992/09/01 اسامة علي عبد العزیز العقدة 1821163 كفـءكفـء622011/11/01 ماجیستیرمعلم أول

المنشاه الكبرى االعدادیة بنات 1999/04/27 أماني حسین عثمان الدوانسي 1187988 كفـءكفـء632008/10/30 معلم أول

البكاتوش االعدادیة المشتركة 2000/10/03 جیھان ابراھیم دمحم حالوة 1723645 كفـءكفـء642012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

التربیة الفكریة بقلین 1991/09/01 حسنى عادل دیاب الدربكلي 1182976 كفـءكفـء652012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

احمد ھالل االعدادیة بنین: الشھید  2002/05/01 خلیل عبد الغفار عبد الحي المسیري 1192653 كفـءكفـء662012/06/01 دكتوراهمعلم أول

میت الدیبھ الثانویھ المشتركة 2000/04/16 صالح ابراھیم صالح القربة 1673948 كفـءكفـء672012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 2003/07/01 عبد الرؤف دمحم عبد الرؤف حفینة 1184228 كفـءكفـء682012/07/01 ماجیستیرمعلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نشرت االعدادیة المشتركة 1998/11/01 قطب السید قطب السید 1184110 كفـءكفـء692009/12/01 معلم أول

كـفر الجزایر االعدادیة المشتركة 1991/09/01 دمحم علي احمد الشیخ 1682277 كفـءكفـء702009/12/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 2003/07/01 وائل الحسینى سعد رمضان 1175600 كفـءكفـء712012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

التربیة الفكریة بقلین 2002/05/01 وسام مدحت علي عثمان 1192384 كفـءكفـء722012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 1997/09/01 ولید صالح الدین عبد الجواد غنیم 2258276 كفـءكفـء732011/07/01 معلم أول

الحوامد االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم السعید دمحم ابو العال 2200352 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

( محمود دمحم سید احمد للتعلیم االساسى : الشھید 
)اعدادي 

2011/03/01 ابراھیم عبد العزیز ابراھیم فارس 2175031 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

قلین االعدادیة بنات 2011/06/30 ابراھیم محمود احمد الصاوي 2176529 كفـءكفـء762011/06/30 معلم

فصول الغنیمي الثانویة 2011/03/01 احمد ابراھیم احمد البرلسى 2074688 كفـءكفـء772011/03/01 معلم

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 احمد بالل سلطان شعوط 2173405 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

( محمود دمحم سید احمد للتعلیم االساسى : الشھید 
)اعدادي 

2011/03/01 أحمد كامل السعید قطب غانم 1193546 كفـءكفـء792011/03/14 معلم

)ابتدائي ( عواض للتعلیم األساسي  2011/03/01 احمد دمحم عبد الرحیم موسي 2173462 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد نبیھ حماده ھلیل 2200978 كفـءكفـء812011/03/14 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/03/01 احمد نصر الدین فتحي زغلول 2175032 كفـءكفـء822011/03/01 معلم

قلین االعدادیة بنات 2011/03/01 اریج احمد ابراھیم شكر 2180541 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

شجرة الدر تعلیم اساسي ابتدائي 2011/03/01 ازھار سعید ابراھیم سعد 2172749 كفـءكفـء842011/03/01 معلم

قلین الثانویة الزراعیة 2011/06/30 اسماء ابراھیم ابراھیم علي جادو 2171987 كفـءكفـء852011/06/30 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 اسماء ابراھیم دمحم حسن النجار 2173060 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

قلین الثانویة الصناعیة 2011/03/01 اسماء حامد السید بریك عبده 2174930 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

الشقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 اسماء رجب على غلیش 2210897 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

السید حـشـیـش االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 اسماء صبحي ابو العزم عتمان 2182122 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 اسماء مغازي السید درویش 2172033 كفـءكفـء902011/03/01 معلم

الغنیمى االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ھنداوى دمحم شھاوى 2227195 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/03/01 اسماء یوسف مصطفي یوسف الغنامي 2174295 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

الرشید االبتدائیة 2011/03/01 اشجان عبد هللا عبد العزیز العجمي 2188626 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

أ ابتدائي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/03/01 اشرف دمحم عبد العاطي مصطفي شاھین 2173408 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2011/03/01 الحسن دمحم بلتاجي عامر 2172852 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

شباس عمیر الثانویة بنات 2011/03/01 الشیماء عبد الرفیع عبد المجید یعقوب 2175047 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

البكاتوش لریاض االطفال 2011/06/30 الفت احمد احمد الجلمھ 2176060 كفـءكفـء972011/06/30 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة 2011/06/30 الھام مجدي یونس سلطح 2175042 كفـءكفـء982011/06/30 معلم

منیة قلین االبتدائیة 2011/03/01 الھام محي عبد العزیز ناصر 2175002 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/06/30 امال عبید عبد الرازق عبید شحاتھ 2180529 كفـءكفـء1002011/06/30 معلم

دمحم عبد الستار الدییھى االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 اماني السعید صالح حامد 2172759 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

شجرة الدر تعلیم اساسي ریاض االطفال 2011/03/01 أماني السید دمحم عطاهللا 2175647 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الحلیم األقرع الثانویة المشتركة: الشھید  2011/03/01 اماني عزت عبد الحمید القمحاوي 2171917 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 اماني عطیھ عبد المجید حامد 2176495 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

أ ریاض اطفال.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/03/01 اماني فتح هللا فتح هللا الجلمھ 2173412 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

عواض لریاض األطفال 2011/03/01 امل السید ابراھیم غلمش 2173574 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 امل حسن عبد العزیز السباعي رضوان 2174993 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

ریاض - عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید 
اطفال

2011/03/01 امل حسین مختار حسن األختیار 2172770 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

البكاتوش لریاض االطفال 2011/03/01 امل فؤاد حسن عریش 2173483 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 امل دمحم احمد بسیوني 2175224 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

مبروك أبو ھنطش االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 امل محي ابراھیم الحنفي 2175491 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة بنات 2011/06/30 امیره صالح السید عبد الحفیظ 2178334 كفـءكفـء1122011/06/30 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 امیره عبد الرؤف سلیمان ابو بكر 2183648 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/03/01 امیره عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 2175990 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

شباس عمیر االعدادیة لریاض االطفال 2011/03/01 امینھ عبد التواب عبد اللطیف دمحم 2176604 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

الحوامد االعدادیة 2011/03/01 امینھ محمود دمحم خمیس حامد 2175043 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

دمحم نصر بشتة االعدادیة:د 2011/03/01 انجى محفوظ عبده اسماعیل 1544186 كفـءكفـء1172011/03/01 معلم

أ ابتدائي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/06/30 انیسھ عبد الجلیل عبد الحمید عباده 2172025 كفـءكفـء1182011/06/30 معلم

جالل شمھ االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 ایمان  دمحم عبد الفتاح عبد الحمید 2175016 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلین االعدادیة بنین القدیمة 2011/03/01 ایمان احمد اسماعیل دمحم عبد العظیم 2173413 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

عبد الحلیم األقرع الثانویة المشتركة: الشھید  2011/03/01 ایمان رجب علي غلیش 2175053 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

اعدادي- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 ایمان عبد هللا عبد السالم نوار 2174995 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

)اعدادي ( عجالن للتعلیم االساسى  2011/03/01 ایمان عبدربة سالم الصنفاوى 2219864 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

جالل شمھ االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 ایمان فوزي طھ  دمحم عبد الشافي 2180097 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

اعدادي- ابراھیم القللي : الشھید  2011/03/01 ایمان مبارك فتحى مبارك 2176470 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

البكاتوش االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم عبد العزیز عشماوي 2175036 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 ایمان دمحم عبد القادر نوح 2176005 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/06/30 ایمان محمود عبد النبي سلیمان 2176992 كفـءكفـء1282011/06/30 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2004/07/01 ایناس منصور عبد المولي بخیت 2170063 كفـءكفـء1292009/12/01 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 ایھاب عبد العزیز السید الشامي 2173419 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 ایھاب محیى عبد العزیز ناصر 2205784 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

منیھ قلین لریاض االطفال 2011/03/01 بسمھ ابراھیم انور غانم 2174330 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

دمحم عبد الستار الدییھى االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 بسمھ فؤاد الصاوي حسین جاد هللا 2172825 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

قلین الثانویة بنین الجدیدة 2011/06/30 بسیوني دمحم مدینھ بسیوني القاضي 2405357 كفـءكفـء1342011/06/30 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 تامر سعید عبد النبي دمحم قاید 2173719 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

قـزمان االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 تامر عادل لبیب زكي 2173946 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 تامر دمحم دمحم النجار 2230718 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

عبد الحلیم األقرع الثانویة المشتركة: الشھید  2011/03/01 تغرید الشحات عبد المعطي بلتاجي 2177337 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

السید عبدالعزیز علوان الثانویة بنات: الشھید  2011/03/01 تغرید طلعت دمحم خلیل 2194716 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

المنشلین االبتدائیة 2011/03/01 تھاني ابو زید مصباح خطاب 2175971 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

الحوامد االبتدائیة 2011/03/01 ثناء الشوادفي الشناوي احمد بنھ 2175039 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

اعدادي- ابراھیم القللي : الشھید  2011/06/30 جمعھ صبحي سعد علي 2174938 كفـءكفـء1422011/06/30 معلم

)اعدادي ( جــــودة للتعلیم االساسى  2011/03/01 جورج مسعد ریاض جرجس 2175010 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

قلین الثانویة الزراعیة 2011/06/30 جیھان الشحات عوض علي الجندي 2192635 كفـءكفـء1442011/06/30 معلم

السید عبدالعزیز علوان الثانویة بنات: الشھید  2011/03/01 جیھان صبحي جاب هللا  عبد العال حمیده 2175873 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

نشرت االبتدائیة 2011/06/30 حاتم عید السید الدیب 2228672 كفـءكفـء1462011/06/30 معلم

الحوامد االبتدائیة 2011/03/01 حامد عطیھ احمد حسین 2227632 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 حسناء ھشام دمحم أمین 2204908 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

)اعدادي ( احمد الجندي للتعلیم االساسى : الشھید  2011/06/30 حسین عبد العظیم حسین شریف 2172888 كفـءكفـء1492011/06/30 معلم

البكاتوش االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حمدیھ السید علي ابو سبع 2174927 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/06/30 حمیده حسن السباعي حسین سلیمھ 2176073 كفـءكفـء1512011/06/30 معلم

قلین الثانویة الصناعیة 2011/03/01 حنان السید دمحم حسن مسعود 2177877 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

عزبة جودة تعلیم اساسى 2011/03/01 حنان رزق عبد العظیم السید العشماوي 2175013 كفـءكفـء1532011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلین الثانویة بنین القدیمھ 2011/03/01 حنان عبد الموجود مصطفي نصیر 2175287 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 حنان عزت علي الدشاش 2180518 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

)اعدادي ( عجالن للتعلیم االساسى  2011/03/01 خالد صالح الدین عباس ابو مریكب 2175068 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

شباس عمیر االعدادیة لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء ابراھیم علي عید 2209464 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/03/01 دعاء احمد عبد العزیز مبروك 2175033 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

دمحم على سعد االعدادیة 2011/06/30 دعاء رفعت ابراھیم عمر 2201963 كفـءكفـء1592011/06/30 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 دعاء دمحم عباس القدیم 2172259 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

ابو ناعم تعلیم اساسي ریاض اطفال 2011/03/01 دعاء دمحم عبد الحمید السید 2176571 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

ریاض - عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید 
اطفال

2011/03/01 دعاء دمحم متولي دمحم 2173424 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/06/30 دعاء دمحم ناجي متولي خطاب 2175030 كفـءكفـء1632011/06/30 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/06/30 دعاء محمود حسن بدر اغا 2249845 كفـءكفـء1642011/06/30 معلم

قلین االعدادیة بنین القدیمة 2011/03/01 دینا شحاتھ احمد الحمضي 2181729 كفـءكفـء1652011/02/20 معلم

فؤاد خلفھ االبتدائیة 2011/06/30 راجیة حسن عبده السلماوي 2170041 كفـءكفـء1662011/06/30 معلم

الشھید على العطار لریاض االطفال 2011/03/01 راندا دمحم معوض العسال 2176573 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

أ اعدادي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/03/01 رانیا السعید عبدربة سالم 2229183 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/03/01 رانیا عبد المقصود دمحم عبد المقصود 2175051 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

احمد ھالل االعدادیة بنین: الشھید  2011/06/30 رانیا دمحم اسماعیل دمحم 2173591 كفـءكفـء1702011/06/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 رانیا دمحم بسیونى  الخطیب 2198180 كفـءكفـء1712011/01/01 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 رانیا منیر دمحم دمحم قداده 2179119 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

قلین الثانویة الصناعیة 2011/03/01 رباب عبد هللا دمحم شلبي حسونھ 2180354 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

ابو ناعم تعلیم اساسي ریاض اطفال 2011/03/01 رباب دمحم فؤاد مھران الخطري 2176575 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

دمحم علي سعد لریاض األطفال 2008/10/01 رجاء عنتر عزت سعد 2176998 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2008/10/01 رحاب ابراھیم دمحم السعید سعید 2160631 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

عبد البدیع سالم االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 رحاب عبد الحق الحسیني ربیع 2173407 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

عجالن لریاض األطفال 2011/03/01 رشا  ابراھیم احمد عزام 2199400 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

الشھید دمحم الحسیني داود ریاض اطفال 2011/03/01 رشا احمد ابراھیم شرف الدین 2180490 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

الرشید االبتدائیة 2011/03/01 رشا احمد عبد الوھاب دمحم 2182709 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 رشا بسیوني دسوقي دمحم 2174371 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 رشا صبحي دمحم محمود البیلي 2174992 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

مصطفى فلفل االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 رشا عبد الكریم دمحم عبید 2174395 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

مشرف لریاض االطفال 2011/03/01 رشا كرم عبد الغفار العبد 2176603 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

أ اعدادي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/03/01 رشا دمحم دمحم عبد العزیز الجوھري 2180370 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

منیة قلین االبتدائیة 2011/03/01 رشیدة مصطفي علي الصعیدي 2173425 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 رضا عبد المحسن ابراھیم دومھ 2176991 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم

-----------------------------------
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اعدادي- سمیر رفعت : الشھید  2011/06/30 رضا دمحم یوسف ابراھیم سعد 1570228 كفـءكفـء1882011/06/30 معلم

ابتدائي- ابراھیم القللي : الشھید  2011/03/01 رضا محمود ابراھیم صالح 2175020 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 رغده احمد عبد الجواد ابو سلیمة 2171830 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رؤیات عبد الحلیم محمود السید 2175052 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

الحوامد االعدادیة 2011/03/01 ریم دمحم امین عبده ھیبھ 2177918 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/06/30 ریھام رشدي عبد الشكور حسن ابو علي 2179350 كفـءكفـء1932011/06/30 معلم

قونــــــــــــــــــة لریاض االطفال 2004/07/01 زینب احمد عبد الستار الكومي 2171945 كفـءكفـء1942011/01/01 معلم

نشرت االبتدائیة 2011/03/01 زینب اسماعیل ابراھیم حسن 2173437 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

شجرة الدر تعلیم اساسي ریاض االطفال 2011/06/30 زینب العتریس احمد العتریس 2174391 كفـءكفـء1962011/06/30 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/06/30 زینب حسن وفا حسن نعناعھ 2394343 كفـءكفـء1972011/06/30 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2011/03/01 ساره دمحم احمد زكي الشاعر 2177643 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2011/06/30 سامح فؤاد دمحم الحشاش 1603100 كفـءكفـء1992011/06/30 معلم

ابتدائي- سمیر رفعت : الشھید  2011/03/01 سبیلھ دمحم ابراھیم ھنداوي حجاج 2173414 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

فؤاد خلفھ لریاض األطفال 2011/03/01 سحر ابراھیم محمود فتوح 2199991 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سحر كامل اسماعیل الفاضلي 2175050 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/03/01 سحر مصطفي عبد العاطي نجم 2172672 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

الشقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سعیده  یوسف دمحم حموده 2190103 كفـءكفـء2042011/03/14 معلم
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قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعیده عبد العزیز علي السباعي رضوان 2172407 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

بلنكومھ لریاض االطفال 2011/03/01 سعیده علي دمحم رضوان 2176596 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

)ابتدائي ( الكردى للتعلیم األساسي  2011/04/01 سلوى اسماعیل دمحم شعیر 2174990 كفـءكفـء2072011/04/01 معلم

نشرت االبتدائیة 2011/03/01 سلوى الحسیني احمد الخواص 2174609 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 سلوي عبد العزیز ابراھیم احمد معوض 2176100 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/06/30 سماح ثروت ھنداوي حسونھ 2173420 كفـءكفـء2102011/06/30 معلم

مشرف االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سماح مبروك احمد منصور 2147271 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

ثانوي- عبدالرسول السید عبدالسید لغات : الشھید  2011/03/01 سماح دمحم بلتاجي دمحم الدیھي 2178113 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

فؤاد خلفھ االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم سید احمد حمیده 2176405 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

بلنكومة االبتدائیة 2011/03/01 سماح محمود ابراھیم الفرنواني 2174998 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

دمحم على سعد االبتدائیة 2011/03/01 سماح محمود زكى سیداحمد 2208707 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 سماح محمود عبد التواب مصطفى سالم 2175005 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

المنشلین ریاض اطفال 2011/06/30 سماح محي عبد العزیز ناصر 2173446 كفـءكفـء2172011/06/30 معلم

شباس عمیر االعدادیة لریاض االطفال 2011/03/01 سماح نبیل مصباح ابو سالم 2175580 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

البكاتوش لریاض االطفال 2011/06/30 سمر دمحم عبد المقصود البنا 2172173 كفـءكفـء2192011/06/30 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/06/30 سمیر عبد العزیز علي السباعي رضوان 2173406 كفـءكفـء2202011/06/30 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 سناء مصطفي ھنداوي احمد سرحان 2178293 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

البكاتوش لریاض االطفال 2011/03/01 سھا شعبان دمحم شمھ 2173416 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

البكاتوش االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سھام فؤاد عبد هللا فاید 2173493 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

الشھید ضیاء األرناؤطي لریاض االطفال 2011/03/01 سھیر دمحم علي المغربي 2176555 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 سوزان اسماعیل اسماعیل دمحم ابو خلعھ 2198258 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

دمحم عبد الستار الدییھى االبتدائیة: الشھید  2004/07/01 سومھ محمود أبو زید الھابط 2120937 كفـءكفـء2262009/10/30 معلم

الشھید ضیاء األرناؤطي لریاض االطفال 2011/03/01 شامھ ریاض عبد الغني عطیھ 2176560 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

منشأة شبراطو االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 شیماء احمد علي بلتاجي بنھ 2176409 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

التربیة الفكریة بقلین 2011/03/01 شیماء جمال ابراھیم دمحم صقر 2177485 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

میت الدیبھ لریاض االطفال 2011/06/30 شیماء رشاد سید احمد قندیل 2176589 كفـءكفـء2302011/06/30 معلم

قلین الثانویة بنین الجدیدة 2011/03/01 شیماء شوقي دمحم مصطفي الھابط 2175567 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

السیدة خدیجة لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء صبحي ابو العزم عتمان 2182012 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2011/03/01 شیماء عبد السالم دمحم ابراھیم دیاب 2172074 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

المنشلین االبتدائیة 2011/03/01 شیماء فوزي حافظ الصاوي 2172057 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

السید عبدالعزیز علوان الثانویة بنات: الشھید  2011/06/30 شیماء دمحم ناجي متولي خطاب 2173482 كفـءكفـء2352011/06/30 معلم

الشھید فتحي السعید فتحي موسى 2011/07/01 شیماء مرشدي بسیوني الصعیدي 2198468 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/06/30 شیماء نصر علي عرفھ ابو بكر 2173476 كفـءكفـء2372011/06/30 معلم

افالطون االبتدائیة 2011/02/28 صابر عطیھ سعد الدین دمحم عبدالعال 2070934 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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ابتدائي- سمیر رفعت : الشھید  2011/03/01 صابره دمحم ابراھیم سعد 2175028 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

البكاتوش لریاض االطفال 2011/03/01 صبحھ عبد العزیز المنسي المنسي 2176579 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

الشھید ضیاء األرناؤطي لریاض االطفال 2011/03/01 صفاء زكریا عبد السالم عبد الواحد 2176566 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

مدرسة المنشاة الكبرى الثانویة المشتركة 2011/03/01 صفاء عبد الظاھر مصطفى علوان 2170187 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/03/01 صفاء مختار حامد السید 2200783 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

)اعدادي ( عواض للتعلیم االساسى  2011/06/30 ضیاء الدین فتحى دمحم ابو الجالجل 2205718 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

كفرالمرازقھ الثانویة المشتركة 2010/01/11 عادل عونى اسكندر ابراھیم 2085603 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

احمد نظمى االبتدائیة 2011/06/30 عایدة لبیب محمود ابراھیم 1602985 كفـءكفـء2462011/06/30 معلم

الشھید على العطار لریاض االطفال 2011/03/01 عایده احمد دمحم مرسي 2185401 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

دمحم نصر بشتة االعدادیة:د 2011/03/01 عایده عطیھ عبد العزیز احمد عطیھ 2177317 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

قلین الثانویة بنین الجدیدة 2011/03/01 عبد الحمید جابر  احمد اسماعیل 2200918 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

)اعدادي ( ضیاء األرناؤطى للتعلیم االساسى : الشھید  2011/03/01 عبد الرءوف سعید عبد الرءوف الجغیل 2170132 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

فتح هللا القطان الثانویھ بنین 2011/03/01 عبد الرحمن عبد الحمید عبد السالم فرحات 2182711 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

المستشار حفینھ ثانوي فني صم وضعاف سمع 2011/06/30 عبدالناصر سعید عبدالرؤف الجغیل 2200967 كفـءكفـء2522011/07/03 معلم

منشأة شبراطو االعدادیة لریاض األطفال 2011/03/01 عبیر دمحم عبد الحمید دمحم النجار 2175027 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

نشرت االبتدائیة 2011/03/01 عبیر یوسف دمحم بدر 2174613 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

منشأة شبراطو االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم اسماعیل الزبیدي 2174128 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحوامد االعدادیة 2011/03/01 عزه ابراھیم دمحم ابراھیم شحاتھ 2183460 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/03/01 عزه عبد المطلب عیسوي حامد 2179297 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2011/03/01 عزه نعیم رزق عمران 2070885 كفـءكفـء2582011/02/18 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة بنات 2011/03/01 عزیزة السعید السید رزق 2206451 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

فؤاد خلفھ لریاض األطفال 2011/03/01 عزیزه خیري احمد سلیمان 2172116 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

)اعدادي ( ضیاء األرناؤطى للتعلیم االساسى : الشھید  2011/03/01 عزیزه دمحم عبد القادر ابو خالیھ 2173417 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 عطیات دمحم الصاوي احمد 2173550 كفـءكفـء2622011/03/01 معلم

محمود دمحم سید احمد للتعلیم األساسي : الشھید 
ابتدائیة

2011/06/30 علیاء علي دمحم الجندي 2175707 كفـءكفـء2632011/06/30 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 علیاء ممدوح محمود ابراھیم منصور 2175008 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

المنشاه الكبرى االعدادیة بنات 2011/06/30 عماد عوني اسكندر ابراھیم 2171867 كفـءكفـء2652011/06/30 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/06/30 عمر ابراھیم السید معوض 2175044 كفـءكفـء2662011/06/30 معلم

الشقھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عیسوي دمحم عیسوي علي ابو ھالل 2180287 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

قونــــــــــــــــــة لریاض االطفال 2011/03/01 غاده سعید دمحم ابو الجدایل 2176562 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 غاده عبد الوھاب دمحم جابر 2172700 كفـءكفـء2692011/02/20 معلم

ریاض - عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید 
اطفال

2011/03/01 فاتن جمال ابو زید الدیباوي 2175024 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة رفعت قطب غلیش 2193966 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

ابتدائي- عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید  2011/03/01 فاطمھ عطیھ السید الشاملي 2173511 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عواض لریاض األطفال 2011/03/01 فتحیھ رمضان اسماعیل جاد هللا 2176318 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

شباس عمیر الثانویة بنات 2011/06/30 فتحیھ عبد المنعم محمود السید 2176250 كفـءكفـء2742011/06/30 معلم

قونــــــــــــــــــة لریاض االطفال 2011/03/01 فتحیھ فرحات بسیوني عید 2176559 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

ریاض - عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید 
اطفال

2011/03/01 فلایر فوزي دمحم حموده 2175023 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

منیة قلین االبتدائیة 2011/03/01 فوزیة فوزى عبد الرحمن  صحصاح 2162791 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 لطیفھ لطفى احمد ناصر 2174991 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 لمیاء احمد دمحم موسى 2175063 كفـءكفـء2792011/06/19 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 لمیاء رجب كمال السید رداد 2175046 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2011/03/01 لیلي محمود ابراھیم علي 2176242 كفـءكفـء2812011/06/19 معلم

كـفر یوسف حنس االعدادیة المشتركة 2011/06/30 مایسھ السید بسیوني عبد الحلیم 2172460 كفـءكفـء2822011/06/30 معلم

میت الدیبھ الثانویھ المشتركة 2011/03/01 دمحم  السید جاب هللا السید 2175669 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم السعید حسن شھاب 2194015 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

دمحم على سعد االعدادیة 2011/06/30 دمحم السید عبد المجید دویر 2181663 كفـءكفـء2852011/06/30 معلم

عبد الحلیم األقرع الثانویة المشتركة: الشھید  2011/03/01 دمحم جمعھ یوسف كریكر 2177004 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

قلین الثانویة الزراعیة 2011/03/01 دمحم رزق عبد هللا القرضاوي 2166965 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم رشدي دمحم زكي 2180448 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

قلین الثانویة بنین الجدیدة 2011/03/01 دمحم سعد عبد السالم بخیت عبد هللا 2202211 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السید عبدالعزیز علوان الثانویة بنات: الشھید  2011/06/30 دمحم سلیم عبد النبي سلیم 2187121 كفـءكفـء2902011/06/30 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد السالم عبد التواب ھاشم 2176420 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

منشأة شبراطو االعدادیھ المشتركة 2010/01/11 دمحم عبد العظیم عبد الرحیم یوسف 2174169 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

)اعدادي ( عواض للتعلیم االساسى  2010/07/01 دمحم على قطب غلیش 2084418 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

)اعدادي ( میت الدیبة للتعلیم االساسى  2011/03/01 دمحم فخري الدین صدیق رزق القربھ 2177405 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

نشرت االبتدائیة 2011/03/01 محمود حسن محمود الفیومي 2103956 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

افالطون االبتدائیة 2011/03/01 محمود سعد احمد خضر 2175049 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

كـفر الجزایر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مدحت دمحم دمحم عبد القادر سلیم 2173502 كفـءكفـء2972011/02/20 معلم

الشھید دمحم الحسیني داود االبتدائیة 2011/06/30 مدیحھ عبد العاطي مصطفي نجم 2172535 كفـءكفـء2982011/06/30 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 مروه صالح حموده  عطا هللا 2175142 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 مروه عبد الحمید عبد العزیز نوح علوان 2176310 كفـءكفـء3002011/02/20 معلم

قونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مروه عز الرجال السید البنا 2173421 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

الشھید فتحي السعید فتحي موسى 2011/03/01 مروه دمحم دمحم  سلطان 2175021 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

الشھید ھانى رمضان جالل سالمھ 2011/03/01 مسعده كمال یوسف السلماوي 2174622 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

منیة قلین االبتدائیة 2011/03/01 مشیره دمحم عبد المجید اسماعیل 2174996 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

الحوامد االعدادیة 2011/03/01 مصطفى حسن عطیھ حسن 2200349 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

مصطفى فلفل االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 مصطفى عبد اللطیف غندور عطیھ 2197048 كفـءكفـء3062011/06/03 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كـفر الجزایر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 مصطفى دمحم مصطفى أبوشقة 2073992 كفـءكفـء3072011/06/30 معلم

التربیة الفكریة بقلین 2011/03/01 مصطفي احمد ماھر الصاوي جاد هللا 2173635 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

عبد الرحیم عتمان االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 مصطفي عاطف عبد المقصود دمحم القبالوي 2173423 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

المنشلین االبتدائیة 2010/01/12 مصطفي دمحم عبد العاطي شاھین 2173409 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

دمحم حسن ھاشم االعدادیة المشتركة: الشھید  2011/03/01 مصطفي محمود فوزي موسي 2174209 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

منیھ قلین االعدادیھ المشتركة 2006/06/30 منال حسن عبد العزیز السباعي 2175060 كفـءكفـء3122011/06/30 معلم

اعدادي- عبدالرسول السید عبدالسید لغات : الشھید  2011/03/01 منال رمضان منصور عامر 2174994 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

منشأة شبراطو االعدادیة لریاض األطفال 2011/03/01 منال دمحم متولي ابراھیم القبالوي 2175025 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

)ابتدائي ( عجالن للتعلیم األساسي  2011/03/01 منصوره قطب فتح هللا زاید 1588965 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 منى دمحم السید راجح 2175012 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

السیدة خدیجة لریاض االطفال 2011/03/01 مني عبد الرحمن ریاض اسماعیل رضوان 2173426 كفـءكفـء3172011/02/20 معلم

قلین الثانویة الزراعیة 2011/03/01 مھا طھ الششتاوي ابراھیم حمزه 2177168 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

اعدادي- سمیر رفعت : الشھید  2011/03/01 نادیھ جالل احمد الشاملي 2185257 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

كـفر یوسف حنس االعدادیة المشتركة 2011/06/30 نجالء سعد محمود خطاب 2070967 كفـءكفـء3202011/06/30 معلم

الشھید السید حشیش لریاض األطفال 2011/03/01 نجالء علي عبد الفضیل ابو شنب 2172438 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

دمحم علي سعد لریاض األطفال 2011/06/30 نجالء فتحي خلیفھ الطحان 2177020 كفـءكفـء3222011/06/30 معلم

الغنیمى لریاض االطفال 2008/10/01 نجالء فتحي عبد الجواد بدران ھاني 2177025 كفـءكفـء3232011/06/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 نجوان مرسي عبد العزیز مرسي الدیھي 2173541 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

قـزمان االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نجوي دمحم احمد عبد التواب حسونھ 2191292 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 نرجس عبد الحلیم محمود السید 2180391 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

قلین الثانویة بنین القدیمھ 2011/03/01 نسرین طلعت طھ محمود عمار 2176021 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

دمحم عبد الستار الدییھى االبتدائیة: الشھید  2011/03/01 نشوى دمحم عبد السالم ریحان 2175007 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

المنشلین االبتدائیة 2011/03/01 نشوى یوسف ابراھیم یوسف 2235522 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

ابتدائي- عادل القرنشاوي : الشھید  2011/03/01 نھا عبد اللطیف دمحم الخولي 2172099 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

عجالن لریاض األطفال 2011/06/30 نھاد حسین علي ابو حموده 2180421 كفـءكفـء3312011/06/30 معلم

الشھید فتحي السعید فتحي موسى 2011/06/30 نھلھ بسیوني خطاب شعوط 2175018 كفـءكفـء3322011/06/30 معلم

ریاض - عبدالرسول السید عبد السید لغات : الشھید 
اطفال

2011/03/01 نھي عبد المنعم علي حسانین الصبري 2171968 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

منیھ قلین لریاض االطفال 2011/06/30 نوره دمحم عبد القادر ابو خالیھ 2173418 كفـءكفـء3342011/06/30 معلم

الشھید یاسر حامد االعدادیة 2008/09/01 ھالھ صالح محمود ابراھیم 2255007 كفـءكفـء3352011/06/30 معلم

2011/03/01 قزمان لریاض األطفال ھالھ مظلوم حنفي محمود الحنفي 2175622 كفـءكفـء3362011/06/30 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 ھانم عطیھ عطیھ حسن حوایج 2173653 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

الشقھ االبتدائیة 2011/03/01 ھانى عطیة سعد الدین دمحم 2062557 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

منیة قلین االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ اسماعیل علي العسلي 2179414 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

اعدادي- عبدالرسول السید عبدالسید لغات : الشھید  2011/03/01 ھبھ دمحم احمد العسلي 2173760 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كـفر یوسف حنس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ دمحم عباس العزب 2180047 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

قونھ االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ نصر علي حسن عبد العال 2177953 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

)ابتدائي ( عواض للتعلیم األساسي  2011/03/01 ھدى بدر قطب غلیش 2175083 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

)اعدادي ( الكردى للتعلیم االساسى  2011/02/14 ھمت مصطفى بسیونى عبدالمجید 2191237 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

احمد شوقى لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء عبد الوھاب عبد الرحمن ربیع 2173648 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شھداء الثورة الرسمیة لغات  2011/03/01 ھناء فتحي عبد العزیز حسن 2180271 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

قلین الثانویة بنین القدیمھ 2011/03/01 ھناء محمود عبد النبي سلیمان 2175003 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

دمحم على سعد االعدادیة 2011/03/01 ھند سمیر دمحم یوسف الشعیتھ 2177002 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض األطفال 2011/03/01 ھیام صالح عبد النبي غالب 2176588 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

الشھید دمحم الحسیني داود ریاض اطفال 2011/03/01 ھیام عبد الستار نصر الخولي 2176580 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

شجرة الدر تعلیم اساسي ابتدائي 2011/03/01 وفاء سالمة عبد المنصف سلیم 2173698 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

أ اعدادي.ناجي حفینھ ت/الدكتور 2011/06/30 وفاء عبد الحلیم عطیھ المسیري 2172481 كفـءكفـء3522011/06/30 معلم

قلین الثانویة التجاریة 2011/03/01 وفاء عبد الحمید مصطفي معوض 2177979 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

قلین الثانویة الزراعیة 2011/03/01 وفاء مصطفي بلتاجي الشناوي شلبي 2177937 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

على بن ابى طالب لریاض األطفال 2011/06/30 والء احمد محمود امین 2176597 كفـءكفـء3552011/06/30 معلم

اعدادي- سمیر رفعت : الشھید  2011/06/30 یاسر ابراھیم دمحم محمود اسماعیل 2179318 كفـءكفـء3562011/06/30 معلم

مصطفى فلفل االبتدائیة: الشھید  2011/06/30 یاسر احمد ابراھیم العدوي 2175920 كفـءكفـء3572011/06/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قلینكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ابتدائي ( احمد الجندي للتعلیم األساسي : الشھید  2011/03/01 یسرا موسي عبد الخالق ابراھیم 2173415 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وحیش والوكر االبتدائیة 2011/06/30 سماح موسى دمحم ابوحادش 2204043 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

مطوبس الجدیدة 2011/06/30 نھى حمدى عبدهللا تاج الدین 2189884 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 یوسف دمحم یوسف الغواب 2214014 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2004/07/01 اسامھ خنیزى حسن  الزعیقى 2221191 كفـءكفـء42011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

ابیانھ االعدادیة 2011/06/30 رشا اسامھ جبر زید 2194112 كفـءكفـء52011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 زیزى عاطف مامون خضر 2207823 كفـءكفـء62011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھناء على دمحم ابوشعیشع 2210836 كفـءكفـء72011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 احمد رجب احمد اسماعیل 2214123 كفـءكفـء82011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

عزبة عمرواالبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 امانى جالل موسى فضیلھ 2205125 كفـءكفـء92011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

فتح هللا بركات ع بنون 2011/06/30 امانى عبدالرحمن دمحم بركات 2214154 كفـءكفـء102011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 ایمان حمزه احمد الدیباوى 2190242 كفـءكفـء112011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 بدریھ حسین عبدالحمید عتروس 2221643 كفـءكفـء122011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 تامر دمحم عبدالحلیم جویلى 2202556 كفـءكفـء132011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 حمزه دمحم احمد ابو حامد 1595695 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 دالیا سعید عبده دبل 2206229 كفـءكفـء152011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 دالیا دمحم عبدالحمید البشتامى 2217281 كفـءكفـء162011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 دینا السید عبدالجواد شمس 2217186 كفـءكفـء172011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

-----------------------------------

7438of 2404 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطوبس بنات االعدادیة 2011/03/01 رانیا عطاهللا سلیم المعداوى 2234735 كفـءكفـء182011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 سعاد فوزى عرفھ غازىمرعى 2210835 كفـءكفـء192011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب سماح خشوعى سعید ضیف هللا 2206914 كفـءكفـء202011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب شیماء نعمان عبدالحمید نعینع 2206913 كفـءكفـء212011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

2011/06/30 الفار للتعلیم األساسى ع عبدالمجید حلمى عبدالسمیع دراز 2217329 كفـءكفـء222011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 قدرى لطفى عبده عباس 2194414 كفـءكفـء232011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 نشوى دمحم عبدالرازق خیرهللا 2194520 كفـءكفـء242011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 ھشام فتحى احمد على 2206238 كفـءكفـء252011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 وائل كامل  ابراھیم النزھى 2213841 كفـءكفـء262011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الروضة االعدادیة 2011/06/30 ورده منیر ابراھیم الدھنھ 2215703 كفـءكفـء272011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/06/30 السید ابراھیم نعمان البرجى 2213796 كفـءكفـء282011/07/03 أخصائى نفسى

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/06/30 بطھ عبده یوسف المعداوى 2206184 كفـءكفـء292011/07/03 أخصائى نفسى

برنبال الثانویة المشتركة 2011/03/01 رحاب دمحم عمر الطباخ 2204071 كفـءكفـء302011/03/14 أخصائى نفسى

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 سعد مدحت سعد ابوعیانھ 2217198 كفـءكفـء312011/07/03 أخصائى نفسى

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 شیماء عمر احمد كحلھ 2206226 كفـءكفـء322011/03/14 أخصائى نفسى

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 صبره فتحى عشماوى عباسي 2219270 كفـءكفـء332011/07/03 أخصائى نفسى

2011/06/30 نجیة سالم للغات التجریبیة ب صفاء احمد فتح هللا رمضان 2215111 كفـءكفـء342011/07/03 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 صفاء السید احمد الشباسى 2217258 كفـءكفـء352011/03/14 أخصائى نفسى

الشھید المنزالوى 2011/03/01 عایده دمحم عبدربھ سالمھ 2217355 كفـءكفـء362011/03/14 أخصائى نفسى

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 عبیر سعد دمحم مرزوق 2213756 كفـءكفـء372011/03/14 أخصائى نفسى

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 عماد احمد على فلیفل 2217801 كفـءكفـء382011/03/14 أخصائى نفسى

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 مروه      دمحم عبدالحمید القلشانى 2203749 كفـءكفـء392011/03/14 أخصائى نفسى

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 منال احمد دمحم الشھاوى 2213971 كفـءكفـء402011/07/03 أخصائى نفسى

فتح هللا بركات ع بنات 2011/06/30 منى سعد عبدالواحد دیاب 2206800 كفـءكفـء412011/07/03 أخصائى نفسى

فتح هللا بركات ع بنون 2011/06/30 منى دمحم حسن البرادعى 2206222 كفـءكفـء422011/07/03 أخصائى نفسى

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 مھا راشد عبدالبارى الجمال 2217196 كفـءكفـء432011/07/03 أخصائى نفسى

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات نعیمھ عبدالقادر السید النحراوى 2215528 كفـءكفـء442011/07/03 أخصائى نفسى

ابیانھ االعدادیة 2011/06/30 ھدى عبدالتواب عبدالسالم العبد 2215553 كفـءكفـء452011/07/03 أخصائى نفسى

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 ھناء صدیق مصطفى الدناصورى 2219680 كفـءكفـء462011/07/03 أخصائى نفسى

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/06/30 واجبات عبدالسالم زكى بدر الدین 2217338 كفـءكفـء472011/07/03 أخصائى نفسى

عزبة قابل 2011/03/01 والء محمود محمود عوض 2217179 كفـءكفـء482011/03/14 أخصائى نفسى

الفتح االبتدائیة القدیمھ 2011/06/30 احمد دمحم منصور منصور 2206908 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى اجتماعى

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/06/30 امل فوزى عبدالرءوف بالل 2194288 كفـءكفـء502011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة 2011/06/30 امنھ دمحم عطیھ مرعى 2208630 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى اجتماعى
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مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 امینھ سعد عبده میمون 2205453 كفـءكفـء522011/03/14 أخصائى اجتماعى

عرب المحضر االبتدائیة 2011/06/30 ایمان صبرى دمحم بھیتھ 2208606 كفـءكفـء532011/07/03 أخصائى اجتماعى

النھضھ االبتدائیھ 2011/06/30 ایناس دمحم عثمان المسمارى 2213368 كفـءكفـء542011/07/03 أخصائى اجتماعى

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 بشیر حسن بیومى دمحم زھران 1594846 كفـءكفـء552011/03/14 أخصائى اجتماعى

بنى بكار االبتدائیھ 2011/06/30 تیسیر دمحم احمد  عبدالعاطى 2195180 كفـءكفـء562011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 حافظ عطیھ مسعد الطویلھ 1594850 كفـءكفـء572011/03/14 أخصائى اجتماعى

مطوبس الثانویھ بنین 2011/06/30 حنان عبدهللا شعبان الزعزوع 2195188 كفـءكفـء582011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 خیریھ على على مظالیم 2198110 كفـءكفـء592011/07/03 أخصائى اجتماعى

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 دیاب شفیق دمحم دیاب 2208629 كفـءكفـء602011/07/03 أخصائى اجتماعى

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 رشا عبد المطلب عبد المطلب الجزار 2073093 كفـءكفـء612011/03/01 أخصائى اجتماعى

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 زوات اسعد ابراھیم عجیز 1594841 كفـءكفـء622011/03/14 أخصائى اجتماعى

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 ساره مصطفى احمد الیسیر 2217754 كفـءكفـء632011/03/14 أخصائى اجتماعى

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/06/30 سامیھ عبدهللا دمحم المدھون 2205562 كفـءكفـء642011/07/03 أخصائى اجتماعى

مطوبس الثانویھ بنین 2011/06/30 سعد دمحم سعد السیسى 1600509 كفـءكفـء652011/07/03 أخصائى اجتماعى

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 سماح ابراھیم احمد الفجال 2204119 كفـءكفـء662011/03/14 أخصائى اجتماعى

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 سناء سعید دمحم الطنایحى 1600484 كفـءكفـء672011/03/14 أخصائى اجتماعى

عزبة قابل 2011/06/30 سھا احمد عبدالمجید زید 2206891 كفـءكفـء682011/07/03 أخصائى اجتماعى
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2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات سوریھ اسماعیل على دیاب 1600496 كفـءكفـء692011/07/03 أخصائى اجتماعى

وفاء النیل 2011/03/01 سونھ دمحم على ابوطالب 2193835 كفـءكفـء702011/03/14 أخصائى اجتماعى

الروضة االعدادیة 2011/06/30 شریفھ صابر جمال الدین ابوشدیده 2206788 كفـءكفـء712011/07/03 أخصائى اجتماعى

معدیة مھدى 2011/06/30 شرین السید حسن سرور 1600571 كفـءكفـء722011/07/03 أخصائى اجتماعى

برنبال الثانویة المشتركة 2011/06/30 صابرین السید السید النحاس 2213393 كفـءكفـء732011/07/03 أخصائى اجتماعى

البرج اإلعدادیة بنون 2011/06/30 عبدالحلیم عبدالحلیم عبداللطیف ابوھیكل 2219355 كفـءكفـء742011/07/03 أخصائى اجتماعى

عوض هللا االبتدائیھ 2011/06/30 عزت محمود عبد الستار الشیخ على 1594844 كفـءكفـء752011/07/03 أخصائى اجتماعى

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/06/30 عصام دمحم بیومى زھران 2206815 كفـءكفـء762011/07/03 أخصائى اجتماعى

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/06/30 على  على  محمود البمبى 2214561 كفـءكفـء772011/07/03 أخصائى اجتماعى

نورالدین االبتدائیة 2011/03/01 فاتن جمعھ حسن عمر 2208865 كفـءكفـء782011/03/14 أخصائى اجتماعى

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 فاطمھ عبد المحسن على الشعراوى 1611435 كفـءكفـء792011/07/03 أخصائى اجتماعى

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/06/30 فایزه عبدالحلیم وردانى عمران 2206785 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى اجتماعى

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 دمحم سعد محمود عبدالعال 2217337 كفـءكفـء812011/03/14 أخصائى اجتماعى

برنبال الثانویة المشتركة 2011/06/30 دمحم على دمحم زغلول 2205501 كفـءكفـء822011/07/03 أخصائى اجتماعى

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/06/30 دمحم دمحم عبدالفتاح تاج الدین 2194064 كفـءكفـء832011/07/03 أخصائى اجتماعى

وفاء النیل 2011/06/30 مرفت سعد عبد المجید الشندویلى 1611468 كفـءكفـء842011/07/03 أخصائى اجتماعى

مطوبس الثانویھ بنات 2011/03/01 منى دمحم عبدالملك زغاوه 2204152 كفـءكفـء852011/03/14 أخصائى اجتماعى
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الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 نبیل دمحم ابراھیم الھرش 2217203 كفـءكفـء862011/07/03 أخصائى اجتماعى

الغنایم االبتدائیھ 2011/03/01 نبیلھ عبده محفوظ الزعزوع 2193677 كفـءكفـء872011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشھید كمال الشاذلى 2011/06/30 ھند أبوالفتوح عثمان أبوالفتوح 2221916 كفـءكفـء882011/06/30 أخصائى اجتماعى

منصور االبتدائیة 2011/06/30 وائل  كمال السید الخواجھ 2214982 كفـءكفـء892011/07/03 أخصائى اجتماعى

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/06/30 وائل احمد متولى احمد 1594838 كفـءكفـء902011/07/03 أخصائى اجتماعى

الغنایم االبتدائیھ 2011/06/30 وائل دمحم الشھید فتح هللا ابو خشبھ 1594832 كفـءكفـء912011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1993/09/01 عصام عبده دمحم عشوش 1178598 كفـءفوق المتوسط922009/08/01 معلم أول

عزبة قابل 2011/03/01 ابتسام السید السید االمشیطى 2193813 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 ابتسام صالح سالم تاج الدین 2197389 كفـءكفـء942011/07/03 معلم

المنار لریاض االطفال 2011/03/01 ابتسام عبدالاله دمحم السیسى 2215135 كفـءكفـء952011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 ابتسام دمحم دمحم خضرة 2207577 كفـءكفـء962011/07/03 معلم

السید البدوى االعدادیة 2010/01/21 ابراھیم ابراھیم بسیونى ابو یوسف 1607282 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 ابراھیم احمد ابراھیم خلف 2226734 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 ابراھیم السید على ابوصمیده 2215064 كفـءكفـء992011/07/03 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/06/30 ابراھیم خلیل محروس النجار 2214193 كفـءكفـء1002011/07/03 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/06/30 ابراھیم دمحم ابراھیم الفوال 1585636 كفـءكفـء1012011/07/03 معلم

بنى بكار االبتدائیھ 2011/03/01 احالم  دمحم احمد حجاج 2195122 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم
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القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 احالم عبد الاله دمحم السیسى 1608816 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

القنـى لریاض االطفال 2011/06/30 احالم ممدوح بكر العجمى 2216159 كفـءكفـء1042011/07/03 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 احالم یس فھمى المزین 1589141 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 احمد السید جامع الشافعى 1595640 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 احمد بسیونى سعد نویجى 1588262 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 احمد حامد دمحم السعودى 2205598 كفـءكفـء1082011/07/03 معلم

االمل االبتدائیھ للصم بمنیھ المرشد 2011/06/30 احمد حسن دمحم عبدالحكیم ابوعالم 2189653 كفـءكفـء1092011/07/03 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 احمد زیدان عبدالونیس الشال 2215118 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 احمد سعد ابراھیم قندیل 1607339 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 احمد عاطف عبده قدره 2204066 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 احمد عبدالقادر عبدالمنعم السعودى 2203839 كفـءكفـء1132011/07/03 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2010/05/19 احمد على ابو زید الشال 1589403 كفـءكفـء1142011/07/03 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/06/30 احمد على السعید بدر 2266130 كفـءكفـء1152011/07/03 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 احمد فھمى كامل العباسى 1580592 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/03/01 احمد دمحم احمد حجاج 2195076 كفـءكفـء1172011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 احمد دمحم سعد ابوزیاده 2204120 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 احمد دمحم عبدربھ النجار 2205558 كفـءكفـء1192011/07/03 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 احمد دمحم دمحم الطباخ 2205077 كفـءكفـء1202011/07/03 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 احمد دمحم دمحم المسمارى 2198476 كفـءكفـء1212011/03/14 معلم

الفاراالبتدائیھ 2011/06/30 احمد دمحم دمحم شكر 1587987 كفـءكفـء1222011/07/03 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 احمد دمحمعنتر دمحم المصرى 1588256 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد محمود مرشدى شتا 1582455 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/06/30 اسامھ عبدالفتاح على غانم 2203760 كفـءكفـء1252011/07/03 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/06/30 اسامھ دمحم عبدالرحمن الزمزمى 2205614 كفـءكفـء1262011/07/03 معلم

الجزیرة الخضراء االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 اسالم عبدالحى عبدالجواد منتصر 2221189 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

وحیش الوكر االعدادیھ 2011/06/30 اسالم عبدالرحمن على ابوعالم 2206224 كفـءكفـء1282011/07/03 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/06/30 اسالم على  بكر حجازى 2215058 كفـءكفـء1292011/07/03 معلم

برنبال الثانویة المشتركة 2011/03/01 اسالم فضل هللا عبد القادر مرعى 1580612 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 اسالم دمحم عبدالحلیم على یونس 2198101 كفـءكفـء1312011/03/14 معلم

السعادة لریاض االطفال 2011/03/01 اسماء احمد دمحم الحلوانى 2206140 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 اسماء خالد عبد المحسن الطباخ 1589577 كفـءكفـء1332011/03/14 معلم

البرج تعلیم اساسى ب 2011/06/30 اسماء رشدى سلیمان سلطان 2198096 كفـءكفـء1342011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 اسماء عبد هللا مرعى مرعى 1595668 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 اسماء عبدالرحمن دمحم الخروبى 2266136 كفـءكفـء1362011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماء عرفھ عبد الرحمن ابو عالم 1588932 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 اسماء مبروك على  الصباغ 2213427 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 اسماء دمحم احمد الزغبى 2208603 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/06/30 اسماء دمحم عبداللطیف بركات 2210860 كفـءكفـء1402011/07/03 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/03/01 اسماعیل خمیس عبد القادر باشا 1607302 كفـءكفـء1412011/03/14 معلم

الیسرى لریاض االطفال 2011/03/01 اسمھ ابراھیم دمحم الصاوى 2204150 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

مطوبس االعدادیة المھنیة 2011/03/01 اسمھان دمحم عبدالحمید الكحلھ 2202579 كفـءكفـء1432011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 اشرف ابراھیم دمحم غزى 1595694 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/03/01 اشرف احمد بسیونى زبیب 1595678 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 اشرف احمد دمحم ابو عالم 1587991 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

الفتح القدیمھ لریاض االطفال 2011/06/30 اكرام احمد عبدالعاطى عبدالرازق 2221199 كفـءكفـء1472011/07/03 معلم

مدرسة التربیة الفكریة بمطوبس 2010/01/20 االمیر محمود محمود ھاللى 2192818 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

الدوایده االبتدائیھ 2011/03/01 السعید سعد عبد المجید عثمان 1608308 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/06/30 السعید دمحم عبد الجواد الشناوى 1589748 كفـءكفـء1502011/07/03 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 السید احمد عبد الفتاح حربى 1607403 كفـءكفـء1512011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 السید حلمى دمحم ابو شعیشع 1607308 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 السید عفیفى رشدى سمسم 2205567 كفـءكفـء1532011/07/03 معلم
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كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

مطوبس الثانویھ بنات 2011/03/01 السید دمحم دمحم ابوعالم 2198088 كفـءكفـء1542011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة 2011/03/01 السیده سعید احمد فتح هللا 1576130 كفـءكفـء1552011/03/14 معلم

منصور االبتدائیة 2011/06/30 السیده دمحم دمحم غزى 2199724 كفـءكفـء1562011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 الشحات حسن رزق الدسوقى 2194079 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 الشیماء السعید دمحم المصرى 2197387 كفـءكفـء1582011/07/03 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 الشیماء عطیھ دمحم الراعى 1589533 كفـءكفـء1592011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 الفت عبد العاطى سعد مطر 1588945 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

البرج اإلعدادیة بنون 2011/03/01 الفت عبدالسالم عبدالقادر نصار 2189750 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 الھام عادل دمحم بشیر 2194023 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 الھام فوزى رمضان عبدالمجید 2194528 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 الھام نجیب مصطفى درویش 1594772 كفـءكفـء1642011/03/14 معلم

نورالدین لریاض االطفال 2011/03/01 امانى احمد دمحم الشاذلى 2220225 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 امانى حارس السید شرارة 1608807 كفـءكفـء1662011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 امانى حسین حسین ابونازل 2214846 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 امانى خضرجى احمد المرحومى 2206098 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 امانى رجب رجب عجالن 2205574 كفـءكفـء1692011/07/03 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 امانى زاھر دمحم غنیمھ 1608770 كفـءكفـء1702011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 امانى سعد دمحم الشوكى 1607317 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 امانى عبدالرحمن دمحم العمرى 2206117 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 امانى عطیھ طاھر عبد الحمید 1594773 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 امانى فكرى عامر خفاجى 2205601 كفـءكفـء1742011/07/03 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 امانى دمحم شلبى شلبى 1582498 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 امانى دمحم عباسى دمحم عباسى 2208637 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 امانى دمحم على المصرى 1571940 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب امانى دمحم دمحم سعد 1588042 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 امانى محمود یوسف الكوت 2207591 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/06/30 امتثال عبدالعلیم دمحم الفار 2203841 كفـءكفـء1802011/07/03 معلم

الشھید المنزالوى 2011/06/30 امجد عبدالرحمن عزیز بركات 2221202 كفـءكفـء1812011/07/03 معلم

عزبة سالم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 امل احمد على  جمعھ 2213361 كفـءكفـء1822011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 امل احمد دمحم العزبى 1608889 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 امل السعید احمد الشھاوى 1589512 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 امل على ابراھیم الحلبى 2210863 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 امل دمحم عبدالقادر عطیھ 2217753 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

ابراھیم الدسوقى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 امل مؤمن دمحم احمد قریش 1607290 كفـءكفـء1872011/03/14 معلم
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األعلي

السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 امنھ حامد احمد زید 2216854 كفـءكفـء1882011/07/03 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 امیره ابوالوفا محمود ابوجویلى 2207260 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 امیره احمد دمحم االبیانى 1587997 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 امیره جابر دمحم حسن عید 1608818 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 امیره جالل محمود خطاب 2221196 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

مطوبس بنات االعدادیة 2011/03/01 امیره سامى عبد اللطیف العدل 1608811 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 امیره سعید ابراھیم عمیره 1608796 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 امیره صبحى شحاتھ الخمسینى 2203926 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 امیره عبدالعزیز دمحم الزغبى 2198103 كفـءكفـء1962011/07/03 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب امیره فتح هللا عبد المنعم الحباك 1590080 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 امیره دمحم ابوالمجد الشاطر 2221193 كفـءكفـء1982011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 امیره دمحم توفیق عبدالفتاح 2198097 كفـءكفـء1992011/07/03 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/06/30 امیمھ سمیح رشوان حجازى 1589949 كفـءكفـء2002011/07/03 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/03/01 امیمھ طلعت دمحم رجب شكر 1608245 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 امین عبد الفتاح محمود كریم 1607444 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/03/01 امینھ السید السید زغلول 2221197 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 امینھ دمحم عبد اللطیف شامھ 1589938 كفـءكفـء2042011/03/14 معلم
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الشھید على دمحم فلیفل 2011/06/30 اناس ابراھیم احمد الزیات 2217724 كفـءكفـء2052011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 انجى دمحمدمحم سلیمان درویش 2207570 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 انھار عبد القدوس عبد السالم العبد 1588347 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 ایات محمود محمود شھاب الدین 2221192 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

عرب المحضر االبتدائیة 2011/06/30 ایمان احمد احمد باشا 2215028 كفـءكفـء2092011/07/03 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 ایمان احمد دمحم الطلخاوى 2208602 كفـءكفـء2102011/07/03 معلم

االمل االبتدائیھ للصم بمنیھ المرشد 2011/03/01 ایمان السید السید العزابى 2220266 كفـءكفـء2112011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 ایمان بیومى دمحم عبد الرحمن مبارك 1588036 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/06/30 ایمان جالل دمحم جالل 1589155 كفـءكفـء2132011/07/03 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 ایمان دسوقى عبد الرءوف على 1588024 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 ایمان رضوان عبدالرحمن عقل 2214969 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/06/30 ایمان سعد عبدالرءوف حمام 2288303 كفـءكفـء2162011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 ایمان سعد دمحم على حماده 1588004 كفـءكفـء2172011/07/03 معلم

عزبة قابل 2011/03/01 ایمان سعید راغب حجازى 1590077 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/06/30 ایمان عادل فتح هللا بالل 2213417 كفـءكفـء2192011/07/03 معلم

الشھید كمال الشاذلى 2011/03/01 ایمان عبد الحكیم دمحم االمشیطى 1588896 كفـءكفـء2202011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 ایمان عبد العاطى دمحم عبد الرءوف خیر الدین 1608826 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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الكشایكھ الجدیده 2011/03/01 ایمان عبدالجواد بھنسى العباسى 2216146 كفـءكفـء2222011/03/14 معلم

الیسرى لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح احمد البنا 2206112 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

القومسیون لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان عبدالمنصف فتحى  جوھر 2206813 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/06/30 ایمان فتح هللا فتح هللا عید 1587978 كفـءكفـء2252011/07/03 معلم

القومسیون االبتدائیھ 2011/06/30 ایمان مجدي دمحم الزھیرى 1607381 كفـءكفـء2262011/07/03 معلم

وحیش والوكر االبتدائیة 2011/06/30 ایمان دمحم جبر سلیم 2221356 كفـءكفـء2272011/07/03 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان دمحم حامد المسلمانى 2227145 كفـءكفـء2282011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ایمان دمحم رمزى االنصارى 1607303 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 ایمان دمحم عبدالحمید دیاب 2208864 كفـءكفـء2302011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 ایمان دمحم غانم عطا هللا 1568821 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم الشامى 1589937 كفـءكفـء2322011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم فرج المزین 2213396 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ایمان دمحم دمحمعبدالفتاح السنبختى 2203342 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 ایمان مدحت دمحم عتمان 2213745 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة  لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان نسیم عبدهللا باشا 2193405 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ایمان یسرى عبدالمنعم الشناط 2213311 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/03/01 ایمن احمد دمحم حراز 1608869 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم
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السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ایمن دمحم عرجاوى النجار 1576084 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ایمن دمحم على الشال 1588250 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

الشھید كمال الشاذلى 2011/03/01 ایمن دمحم دمحم علیوه 1588337 كفـءكفـء2412011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ایناس أحمد عبدالمحسن الزفتاوى 2204160 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ایناس صبحى دمحم ابوشاھین 2204146 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 ایناس دمحم توفیق عبد الجواد 1589468 كفـءكفـء2442011/07/03 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 ایناس دمحم دمحم الزیات 2214026 كفـءكفـء2452011/07/03 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 ایناس دمحم محمود ھاللى 2194313 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 ایھ سعید سعید ابوشامھ 2213360 كفـءكفـء2472011/07/03 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 ایھاب عبدالراضى عبدالفتاح مرزوق 2197396 كفـءكفـء2482011/03/14 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ایھاب محمود عثمان المسمارى 2207138 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 باسم ابراھیم دمحم شرف 1595657 كفـءكفـء2502011/03/14 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 باسم الشناوى اسماعیل حجاج 1588334 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/03/01 باسم حلمى رفاعى خیرهللا 2213371 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 باسمھ رمزى شوقى شافع 2202604 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

السعاده للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 باسنت على السعید بدر 2205621 كفـءكفـء2542011/07/03 معلم

بنى بكار االبتدائیھ 2011/06/30 بدریھ سعد مرشدى عرجاوى 1570262 كفـءكفـء2552011/07/03 معلم
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الدمیاطى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 بستانھ  دمحم عبدالمجید      داود 2203748 كفـءكفـء2562011/07/03 معلم

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات بسمھ عبد المقصود ناجي الجمال 1608768 كفـءكفـء2572011/07/03 معلم

معدیة مھدى 2011/03/01 بسمھ دمحم دمحم الراعى 1589348 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

كوم دمیس لریاض االطفال 2011/03/01 بسمھ نجیب سعید شفطر 2214872 كفـءكفـء2592011/03/14 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/03/01 بسیونى عبدالحمید بسیونى شلبى 2215066 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 بشرى حسین دمحم  عجوه 2220269 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 بشرى حلمى دمحم شكر 1608813 كفـءكفـء2622011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/06/30 بھاء ابراھیم  ابراھیم الحلبى 2213725 كفـءكفـء2632011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 بھاء دمحم احمد العباسى 1607298 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات تامر اسماعیل اسماعیل دیاب 1569841 كفـءكفـء2652011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 تامر دمحم محمود الحمامى 1582431 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/06/30 تامر نبیل دمحم القصراوى 2216197 كفـءكفـء2672011/07/03 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 تیماء محمود مرشدى شتا 1608853 كفـءكفـء2682011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 جبریل واعر حسین مشرف 2213367 كفـءكفـء2692011/07/03 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 جالل دمحم دمحم النجار 1589581 كفـءكفـء2702011/07/03 معلم

الدوایدة لریاض االطفال 2011/06/30 جیھان عبدالسالم ابوالوفا محجوب 2227885 كفـءكفـء2712011/07/03 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/03/01 جیھان فایز عمر ابو عوض 1607287 كفـءكفـء2722011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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عرب المحضر االبتدائیة 2011/06/30 جیھان دمحم  سالمھ الحملى 2215038 كفـءكفـء2732011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 جیھان دمحم دمحم ضفدع 2198093 كفـءكفـء2742011/07/03 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 حاتم اسماعیل دمحم منتصر 2220234 كفـءكفـء2752011/07/03 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 حازم سلیمان سلیمان المزین 2197386 كفـءكفـء2762011/03/14 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/06/30 حازم عبدهللا عبداللطیف ھالل 2194374 كفـءكفـء2772011/07/03 معلم

الشھید المنزالوى لریاض االطفال 2011/06/30 حبیبھ شحاتھ عاشور المغربى 2197408 كفـءكفـء2782011/07/03 معلم

طلمبات زغلول 2011/06/30 حبیبھ مسموح ابراھیم ابوشریف 2203932 كفـءكفـء2792011/07/03 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 حسام الدین خالد عمر عبد الباقى 1581533 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/06/30 حسام دمحم ابراھیم السلمونى 2205618 كفـءكفـء2812011/07/03 معلم

مطوبس االعدادیة المھنیة 2011/03/01 حسن عبدالوھاب حسن  طھ 2189567 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 حسن على احمد فتیانى 1607386 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 حسن على سعد جمعھ 2217296 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 حسن قدرى عبدالعزیز الصعیدى 2190350 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/06/30 حلمیھ دمحم دمحمغریب الشرقاوى 2206109 كفـءكفـء2862011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 حمادة عبدالونیس احمد دمحم 2220263 كفـءكفـء2872011/07/03 معلم

2011/06/30 الفار للتعلیم األساسى ع حماده دمحم ابراھیم صالح 2202592 كفـءكفـء2882011/07/03 معلم

عزبة عمرواالبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 حماده یوسف عبدالفتاح الھلبى 2202555 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 حمدیھ صادق دمحم عریف 2213386 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 حمدیھ دمحم دمحم عاشور 1595704 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

السخاینھ االبتدائیھ 2011/03/01 حمیات صالح ابراھیم شلبى 1589359 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

2011/03/01 الفار للتعلیم األساسى ع حنان ابراھیم عبد الحى حامولھ 1589598 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 حنان احمد عبد العزیز الشامى 1608786 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 حنان توفیق دمحم دمحم الرفاعى 1589331 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

الشھید المنزالوى لریاض االطفال 2011/03/01 حنان سعید دمحم النجار 2197406 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 حنان شھاوى دمحم عجمیھ 1608824 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 حنان عبد الحمید عبد الحمید الطحاوى 1607316 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 حنان عبد المنعم مندور شعیشع 1589378 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/06/30 حنان فتحى احمد اسماعیل صقر 1587850 كفـءكفـء3002011/07/03 معلم

الجزیرة الخضراء االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 حنان دمحم دمحم المحالوى 2210858 كفـءكفـء3012011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 حنان مختار دمحم محفوظ 2217297 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/06/30 خالد سعد الفاضلى زید 1589238 كفـءكفـء3032011/07/03 معلم

وحیش الوكر االعدادیھ 2011/03/01 خالد عبدالعزیز عبدالرازق الشرقاوى 2205153 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

الشھید المنزالوى 2011/03/01 خالد دمحم حامد عطا هللا 1588018 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 خضره على السید الرشیدى 2206123 كفـءكفـء3062011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات خمیس اسماعیل دمحم عطیھ خمیس 2205569 كفـءكفـء3072011/07/03 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 خمیس رسمى دمحم الفالح 2210846 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/03/01 خوات زاھر احمد محروس 2198105 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 خیرات راشد ریاض سلومھ 2206115 كفـءكفـء3102011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 دالیا حامد عبدهللا النحراوى 2218410 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 دالیا رمضان حسن ابو شاھین 1611340 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 دالیا زكریا محمود الحصرى 2189886 كفـءكفـء3132011/07/03 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/06/30 دالیا سعید فتحى الیمنى 2205481 كفـءكفـء3142011/07/03 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 دالیا عوض عبدالمھیمن العجوانى 2190647 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 دالیا فتح هللا عبدالحمید السیسى 2204054 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

النھضة لریاض االطفال 2011/03/01 دالیا ممدوح ابراھیم نافع 2202601 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء احمد سعید العلوانى 1590054 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 دعاء احمد دمحم الشیخ 2213424 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

برنبال الثانویة المشتركة 2011/03/01 دعاء احمد منسى الدسیاوى 2205623 كفـءكفـء3202011/03/14 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/06/30 دعاء السید السید النحاس 2206923 كفـءكفـء3212011/07/03 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 دعاء حسن دمحم رشوان 1589353 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

عزبة عمرواالبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 دعاء سعد سلیم سلیم 1607315 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عمرو الجدیده لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء شوقى دمحم شھاوى 2204052 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

عزبة عمرواساسى ب 2011/03/01 دعاء عبدالحمید ھنداوى عبدالخالق 2215100 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

القنـى لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء عبداللطیف على االمشیطى 2214594 كفـءكفـء3262011/03/14 معلم

ابوبكرالصدیق 2011/03/01 دعاء غریب ابوالعنین المصرى 2206121 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/03/01 دعاء فھمى عبدالرؤف غیضھ 2218403 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

منصور االبتدائیة 2011/03/01 دنیا عبد العال منصور منصور 1608802 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دینا حسن بھى الدین العنطوزى 2217207 كفـءكفـء3302011/07/03 معلم

البرج تعلیم اساسى ب 2011/03/01 دینا سید عبدالحمید الرشیدى 2235892 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 راضى وفا دمحم باشا 1589332 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/06/30 رامى احمد احمد الشیخ على 1607326 كفـءكفـء3332011/07/03 معلم

البرج اإلعدادیة بنون 2011/06/30 رامى حسن احمد عامر 2218386 كفـءكفـء3342011/07/03 معلم

جزیرة الفرس االبتدائیة 2011/03/01 رامى عبدالمنعم عبدالمنعم عباس 2192865 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

السید البدوى االعدادیة 2011/06/30 رانیا احمد عبدالبر العبد 2193493 كفـءكفـء3362011/07/03 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 رانیا السید كامل السویسى 1608761 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 رانیا على دمحم فرج حسام الدین 1607371 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 رانیا فكیھ احمد عبده 2227060 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 رانیا دمحم احمد الصاوى 2206918 كفـءكفـء3402011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 رانیا دمحم عبدالبارى الجمال 2206182 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

عزیة سالم لریاض االطفال 2011/06/30 رانیا محمود دمحم ابوزید 2218463 كفـءكفـء3422011/07/03 معلم

الشھید بسیونى لریاض االطفال 2011/03/01 رانیا یوسف عباس خلیل 2213400 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 رباب عبدالفتاح ملكى عبدالرحیم 2216832 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/03/01 رباب عزمى نجیب دره 1588778 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 رباب دمحم عبد الحمید ابو قاید 1589455 كفـءكفـء3462011/03/14 معلم

سعد زغلول 2011/06/30 رباب دمحم عبدالفتاح زغلول 2205526 كفـءكفـء3472011/07/03 معلم

السید البدوى االعدادیة 2011/03/01 رباب دمحم یوسف الغواب 2205081 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 ربیع اسماعیل دمحم ابو لبن 1611355 كفـءكفـء3492011/07/03 معلم

السكرى لریاض االطفال 2011/06/30 رحاب احمد یوسف مرعى 2215123 كفـءكفـء3502011/07/03 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 رحاب السید محمود ابو ابراھیم 1608846 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 رحاب دمحم احمد الشھاوى 2213411 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب دمحم احمد غیضھ 2221463 كفـءكفـء3532011/03/14 معلم

النھضة لریاض االطفال 2011/03/01 رشا احمد السید النجار 2202532 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 رشا احمد عبد الحمید غیضھ 1608904 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 رشا حسین عبدالرؤف قبردى 2218392 كفـءكفـء3562011/07/03 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/06/30 رشا رشدى دمحم شطا 1589246 كفـءكفـء3572011/07/03 معلم
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الفتح االبتدائیة القدیمھ 2011/03/01 رشا عباده السید الشال 1588033 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 رشا عبد الحمید احمد زید 1588798 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 رشا عبد اللطیف عبد اللطیف ابو طبیخ 1589400 كفـءكفـء3602011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 رشا عبدالخالق عبدالفتاح القاضى 2206905 كفـءكفـء3612011/07/03 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 رشا فاروق محمود للو 1568855 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

السخاینة لریاض االطفال 2011/03/01 رشا دمحم السعید درویش 2213402 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/03/01 رشا دمحم السید تركى 2193837 كفـءكفـء3642011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 رشا دمحم جمال الدین السید عقل 2227147 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 رشا دمحم شحاتھ سعد عطاهللا 2214887 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 رشا دمحم عمر الطباخ 2221433 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

ابوبكرالصدیق 2011/03/01 رشا محمود عبدالعزیز بدیوى 2189717 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 رشوان حبشى على ابوعیسى 1588792 كفـءكفـء3692011/07/03 معلم

النھضة لریاض االطفال 2011/03/01 رضا احمد دمحم عباس 1594755 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 رضا صادق دمحم عریف 1585038 كفـءكفـء3712011/07/03 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 رضا صبحى عبده النجار 2208582 كفـءكفـء3722011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب رضا عبد الحمید عبد الحمید الطحاوى 1589941 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 رضا دمحم سید احمد جعفر 1588795 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم
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سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 رضا محمود احمد الشرقاوى 2218458 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 رضا مھنى عبدالعلیم الفوى 2255738 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

دمحم العتیقى لریاض االطفال 2011/03/01 رضى محمود السید البلط 2222146 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

الشھید كمال الشاذلى 2011/06/30 رقیھ ابراھیم دمحم االمشیطى 1611345 كفـءكفـء3782011/07/03 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 رقیھ رشیدى عبد الحمید عطیھ 1589936 كفـءكفـء3792011/07/03 معلم

القومسیون االبتدائیھ 2011/06/30 روحیھ دمحم بركات الشرنوبى 2205619 كفـءكفـء3802011/07/03 معلم

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/03/01 روضھ محمود عبد الرحمن ابو عبد الرحمن 1588834 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

البرج تعلیم اساسى ب 2011/06/30 روفیده عبدالحمید دمحم الشیخ 2198104 كفـءكفـء3822011/07/03 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ریم سعد دمحم منصور داود 1608821 كفـءكفـء3832011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 ریھام احمد عنتر المصرى 1589713 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/03/01 ریھام حمدى دمحم بصلھ 2213425 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 زاكیھ على حافظ الفضلى 1585580 كفـءكفـء3862011/07/03 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 زكیھ خیر الدین ابراھیم مرعى 1582525 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/03/01 زكیھ عبده بدر الجمال 1590090 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 زمزم عبد النبى فتوح شھاوى 1595650 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

وحیش الوكر االعدادیھ 2011/03/01 زوات خلیفھ خلیفھ عطاهللا 2205155 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 زینب ابراھیم دمحم عطیھ 2215655 كفـءكفـء3912011/07/03 معلم
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الشھید كمال الشاذلى 2011/03/01 زینب صالح الدین سعد القلشانى 1588017 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

الكشایكھ الجدیده 2011/06/01 زینب عرفھ ابراھیم شعالن 2229020 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 زینب محمود راغب بریش 1589923 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/06/30 سالم عبد المطلب دمحم غازى 1595708 كفـءكفـء3952011/07/03 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/06/30 سالوناز فكیة احمد عبدة 2174771 كفـءكفـء3962011/07/03 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 سالى كمال فتحى الشناط 2221451 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 سامى عبد العلیم على خمیس 1608881 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

السید أحمد البدوى ب 2011/06/30 سامى فتحى عبدالرؤف السعدنى 2215098 كفـءكفـء3992011/07/03 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سامى فرید دمحم الطباخ 2220260 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/06/30 سامیھ ابراھیم حافظ بالل 2213426 كفـءكفـء4012011/07/03 معلم

الشھید المنزالوى لریاض االطفال 2011/03/01 سامیھ جالل عبدالرحمن ابوعالم 2197407 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/06/30 سامیھ حسن السید البدوى 2213423 كفـءكفـء4032011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 سامیھ حسن دمحم القاضى 2214629 كفـءكفـء4042011/03/14 معلم

عمرو الجدیده لریاض االطفال 2011/06/30 سامیھ فتحى احمد المنفى 1594721 كفـءكفـء4052011/07/03 معلم

سعد زغلول 2011/06/30 سامیھ دمحم دمحم النجار 2197423 كفـءكفـء4062011/07/03 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 سامیھ دمحم دمحم سعدالدین 2206846 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سامیھ محمود ابراھیم على منیسى 1595683 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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الجزیرة الخضراء للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 سحر ابوالعنین ابوالعنین زوین 2273158 كفـءكفـء4092011/07/03 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 سحر عاطف دمحم الزیات 2193836 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سحر فوزى عبد الرءوف بالل 1588016 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/03/01 سعاد سعد ابراھیم حویل 2208628 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب سعاد عبد الجلیل محجوب عبد هللا 1590078 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/06/30 سعد احمد قطب الشال 2220237 كفـءكفـء4142011/07/03 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 سعد البواب عبدالحمید حموده 2214043 كفـءكفـء4152011/07/03 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 سعد سمیح السید عامر 2220257 كفـءكفـء4162011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 سعد على خلیفھ حرفوش 2206221 كفـءكفـء4172011/07/03 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سعد ماضى السعید عبد المجید 1581591 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/03/01 سعد دمحم فاضل عبد هللا عوض 1589529 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 سعد دمحم دمحم یوسف خلیل 1608856 كفـءكفـء4202011/07/03 معلم

الفتح القدیمھ لریاض االطفال 2011/03/01 سعده سعد دمحم القزاز 1594724 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سعده صبرى رزق عقل 2213405 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 سعید خیرى مصطفى درویش 1607310 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

البرج اإلعدادیة بنون 2011/06/30 سعید سعید سالمھ عرابى 2214036 كفـءكفـء4242011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 سعید یوسف عبدالسالم نصیر 2215097 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم
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مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 سعیده احمد على عمر 1570227 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

الكشایكھ الجدیده 2011/06/30 سعیده زكریا دمحم الرفاعى 2208665 كفـءكفـء4272011/07/03 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 سعیده دمحم على ابو جندیھ 1589932 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/03/01 سعیده مسعود عباس سعید 2192964 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

البصراط لریاض االطفال 2011/03/01 سلوى احمد حسن ابوسالمھ 2197414 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 سلوى عبدالحمید مندور شعیشع 2216652 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 سلوى عبدالعزیز عبدالعزیز ابوالمجد 2220254 كفـءكفـء4322011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 سلیم دمحم سلیم سعد 2206118 كفـءكفـء4332011/07/03 معلم

كوم دمیس االبتدائیھ 2011/03/01 سماح جابر جابر البھى بركات 1595660 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/06/30 سماح حمدى احمد ھاللى 2213438 كفـءكفـء4352011/07/03 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/06/30 سماح عبدالحمید دمحم الشاعر 2205141 كفـءكفـء4362011/07/03 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 سماح دمحم توفیق الذھبى 1579238 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سماح نصر على وھدان 2213433 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/06/30 سمانھ اسماعیل عبدالعزیز مندور 2207208 كفـءكفـء4392011/07/03 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 سمانھ دمحم دمحم القاضى 2204039 كفـءكفـء4402011/03/14 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 سمر باھى دمحم السیسى 1589153 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 سمر عبدالعزیز حسن شحاتھ 2198109 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنفى  لریاض االطفال 2011/03/01 سمر عبدالمطلب احمد المنفى 2205124 كفـءكفـء4432011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/06/30 سمر عصام الدین عبده طلیس 2204037 كفـءكفـء4442011/07/03 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 سمر دمحم حسن الرفاعى 2206102 كفـءكفـء4452011/03/14 معلم

الشھید بسیونى عبد الجواد 2011/03/01 سمر نبیل عبدالعظیم سالم 2199838 كفـءكفـء4462011/03/14 معلم

دمحم العتیقى االبتدائیة 2011/03/01 سمیحھ توفیق مصطفى الجوھرى 1607415 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سمیحھ حسن حسن القاضى 1568741 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/06/30 سمیر ابراھیم دمحم غانم 2214186 كفـءكفـء4492011/07/03 معلم

البرج اإلعدادیة بنون 2011/03/01 سمیر فرج فتح هللا خالف 1607323 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 سمیر دمحم ابوالنجاه ابوخشبھ 2206909 كفـءكفـء4512011/07/03 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 سمیره حسنین خطاب شحاتھ 2214992 كفـءكفـء4522011/07/03 معلم

النھضة لریاض االطفال 2011/06/30 سمیره سعید عبدالفتاح ھاللى 2202602 كفـءكفـء4532011/07/03 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 سناء ابراھیم عبدالرحمن زغلول 2220251 كفـءكفـء4542011/03/14 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 سناء السید دمحم شحاتھ 2206912 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیة القدیمھ 2011/03/01 سناء بیومى دمحم عبد الرحمن مبارك 1595672 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

الشھیدرجب عوینات لریاض االطفال 2011/03/01 سناء عبدالرحمن عبده عبدهللا 2220253 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

نجیھ سالم الثانویھ التجریبیھ 2011/03/01 سناء عبدهللا دمحم عرقات 2216628 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 سھا احمد احمد الشیخ على 1607289 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/06/30 سھا حامد محمود الحلو 2206911 كفـءكفـء4602011/07/03 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سھا زیدان عبدالونیس الشال 2216181 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 سھا سعد دمحم البسھ 1607419 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

الفتح القدیمھ لریاض االطفال 2011/06/30 سھام انور ذكى شرشیر 2219676 كفـءكفـء4632011/07/03 معلم

المنشیھ االبتدائیھ 2011/03/01 سھام زكریا عبد القادر عمر 1589567 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 سھام عبد العال دمحم الشال 1589336 كفـءكفـء4652011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 سھام عبدالوھاب فرج فلیفل 2206122 كفـءكفـء4662011/03/14 معلم

عمرو الجدیده لریاض االطفال 2011/03/01 سھام فتحى دمحم شھاوى 2215103 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 سھام فوزى یحي عمرالجمال 1608759 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 سھام دمحم دمحم القاضى 2204154 كفـءكفـء4692011/07/03 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 سھام دمحم دمحم حموده 1578237 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سھام محمود اسماعیل سرور 2220247 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

الوحدة المجمعة 2011/06/30 سھام مرشدى  ابراھیم قاسم 2194817 كفـءكفـء4722011/07/03 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 سھیر راشد ریاض سلومھ 1582545 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 سھیر شحاتھ عبدالحمید الزعزوع 2220240 كفـءكفـء4742011/07/03 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 سھیر دمحم توفیق عبده عبدالفتاح 1608763 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة  لریاض االطفال 2011/03/01 سھیر دمحم عبدالملك زغاوه 2193440 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منصور االبتدائیة 2011/03/01 سوزان باھى دمحم السیسى 1589360 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

معدیة مھدى 2011/03/01 سوزان دسوقى عبد الرؤوف على 1589919 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2012/08/01 سوزان سعد احمد القصاص 2407484 كفـءكفـء4792012/07/07 ماجیستیرمعلم

السعاده للتعلیم األساسى ب 2008/03/10 سوزان كامل سعد حسن  عامر 425625 كفـءكفـء4802011/03/28 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سوزان كمال دمحم الدنف 2213436 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 سوزان دمحم دمحم القاضى 2220255 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 سوسن السعید احمد الشھاوى 2205485 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 سوسو سعد دمحم شوالى 2208863 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/06/30 شادیھ الشحات عبدالواحد شحاتھ 2263358 كفـءكفـء4852011/07/03 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 شادیھ دمحم ابراھیم النجار 2193843 كفـءكفـء4862011/07/03 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/06/30 شادیھ یوسف یوسف عمر 2223671 كفـءكفـء4872011/07/03 معلم

طلمبات زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 شذى حسن على الدیب 2203930 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

السید أحمد البدوى ب 2011/06/30 شریفة دمحم مصطفى جبارة 2074922 كفـءكفـء4892011/07/03 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 شرین ابراھیم دمحم سعدالدین 2206837 كفـءكفـء4902011/07/03 معلم

دمحم العتیقى االبتدائیة 2011/03/01 شرین احمد غازى حسن العادلى 1608792 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 شرین دسوقى ابو النصر مسعود الرفاعى 1589337 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/06/30 شرین ذكریا فتح هللا رمضان 1608793 كفـءكفـء4932011/07/03 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 شرین رفعت عبدالرحمن ابوعالم 1580533 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

مطوبس بنات االعدادیة 2011/06/30 شرین شحاتھ عبده الزعزوع 2206230 كفـءكفـء4952011/07/03 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 شرین على على سعد 1582428 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 شفاء ابو الوفا محمود ابو جویلى 1595676 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

الغنایم االبتدائیھ 2011/06/30 شھرات مسعود عمر مسعود 2231130 كفـءكفـء4982011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 شوقیھ دیاب غانم عطاهللا 2192965 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/03/01 شیرین جمیل صابر خیر هللا 1607387 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 شیرین دمحم عبدالحمید النزھى 2206840 كفـءكفـء5012011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 شیماء السعید ممدوح المنفى 1589140 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 شیماء جزر عبدالحلیم الدھمھ 2213431 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء سعید دمحم قنیطر 2214138 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 شیماء شحاتھ سعد البیلى 1607286 كفـءكفـء5052011/03/14 معلم

االمل للصم منیھ المرشد 2011/03/01 شیماء عبدالفتاح عبدالھادى سیداحمد 2203364 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

نجیھ سالم الثانویھ التجریبیھ 2011/03/01 شیماء عبدالوھاب عبدالحفیظ بدوى 2213430 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء فتح هللا كامل عجیلھ 1578234 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/06/30 شیماء دمحم سعد البدوى 2193834 كفـءكفـء5092011/07/03 معلم

البرج تعلیم اساسى ب 2011/03/01 شیماء دمحم على الشامى 2198090 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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الشھید المنزالوى 2011/03/01 صابرین  عبدهللا شحاتھ ابوزالط 2195026 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 صابرین ابراھیم حسین قرطمھ 1589126 كفـءكفـء5122011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 صابرین احمد دمحم ایوب 1590081 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 صابرین فتح هللا عبد السالم فرعون 1608753 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/06/30 صباح كامل عبد هللا الحباك 1589419 كفـءكفـء5152011/07/03 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/06/30 صبحى عبد اللطیف عبد السالم ندیر 1607421 كفـءكفـء5162011/07/03 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 صبرین البدرى حسن الجندى 1607322 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/03/01 صبرین حماده عبدهللا الطنوبى 2195035 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 صفاء بھیج دمحم منیسى 1589116 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 صفاء عبد الرحمن عبد العزیز عامر 1608841 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 صفاء عبده دمحم عشوش 2213408 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

الشھید المنزالوى 2011/06/30 صفاء عطیھ دمحم الراعى 2206225 كفـءكفـء5222011/07/03 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 صفاء دمحم دمحم القلشانى 2217208 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 صفوت دمحم دمحم عبدالفتاح 2267958 كفـءكفـء5242011/07/03 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/03/01 صفیھ یوسف دمحم خیرهللا 2206179 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/03/01 صالح الدین یوسف على یوسف 1607343 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 صالح عطیھ ھنداوى السخینى 2204050 كفـءكفـء5272011/03/14 معلم
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الیسرى االبتدائیھ 2011/06/30 صالح دمحم یوسف احمد حموده 1607309 كفـءكفـء5282011/07/03 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/06/30 طاھر دمحم احمد الشیخ 1595692 كفـءكفـء5292011/07/03 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 طاھر دمحم المصرى خلیفھ 1589219 كفـءكفـء5302011/07/03 معلم

الشھید المنزالوى 2011/03/01 طلعت احمد سعد عطا هللا 1608810 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 طھ دمحم ابوالفتوح عبدالعاطى 2217171 كفـءكفـء5322011/07/03 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 عادل عبد المنعم دمحم النص 1576077 كفـءكفـء5332011/07/03 معلم

الروضة االعدادیة 2011/06/30 عادل لملوم دمحم عبد الجواد 1581558 كفـءكفـء5342011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 عایده طلبھ احمد حسین الساعى 2216190 كفـءكفـء5352011/07/03 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 عایده عبد ربھ ابراھیم ابو لبن 1589942 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

وحیش والوكر االبتدائیة 2011/03/01 عایده عزیز دمحم سلیمان 2217757 كفـءكفـء5372011/03/14 معلم

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/03/01 عائشھ انیس عبدالوھاب ابوشحاتھ 2215021 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 عائشھ دمحم احمد جابر 1580538 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/06/30 عباس سمیر حمزه حنفى 2214831 كفـءكفـء5402011/07/03 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 عبد الحمید احمد عبد السالم شكر 1581577 كفـءكفـء5412011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 عبد الحمید سعید عبد اللطیف حراز 1580454 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

السخاینھ االبتدائیھ 2011/03/01 عبد الخالق عراقى دمحم ابو قاسم 1608313 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 عبد الرافع احمد عنتر دمحم المصرى 1607321 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عبد الاله فتح هللا سالمھ الصعیدى 1570218 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 عبد الناصر نصر عبد المطلب الدیشى 1589342 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 عبدالسالم دمحم  عبدالسالم عطیھ 2216496 كفـءكفـء5472011/07/03 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 عبدالقادر صالح نعمان الحصرى 2217301 كفـءكفـء5482011/07/03 معلم

الفاراالبتدائیھ 2011/06/30 عبدهللا عبدالحلیم حامد ابوخشبھ 2206090 كفـءكفـء5492011/07/03 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 عبدهللا عبدهللا على بریش 2208866 كفـءكفـء5502011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 عبدالمالك دمحم فتیانى فتیانى 2214174 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

برنبال الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبدالوھاب عبدالحمید السعید درویش 2213365 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

برنبال الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبده خیرى عبده المنوفى 2203946 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

مدرسة الجزیرة الخضراء الثانویة 2011/06/30 عبیر احمد احمد باشا 2205606 كفـءكفـء5542011/07/03 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 عبیر جالل عبد الرحمن ابو عالم 1588001 كفـءكفـء5552011/07/03 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 عبیر شوقى سعد عطا هللا 1590042 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

الشھید بسیونى عبد الجواد 2011/03/01 عبیر عبد السالم حسن الزعیقى 1582468 كفـءكفـء5572011/03/14 معلم

المنشیھ االبتدائیھ 2011/03/01 عبیر عبد السالم عبد الحمید ابوباشا 1607295 كفـءكفـء5582011/03/14 معلم

ابوبكرالصدیق 2011/06/30 عبیر عبدالرؤف عبدالمھیمن التلت 2332020 كفـءكفـء5592011/07/03 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عبیر على زھران دسوقى 1595637 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات عبیر دمحم حسن جوده 2194128 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم
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نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عبیر دمحم رجب المكاوى 1589458 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 عبیر دمحم على فلیفل 2219626 كفـءكفـء5632011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 عبیر محمود ابراھیم السحلى 2204148 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

بنى بكار لریاض االطفال 2011/03/01 عبیر مھدى كمال بدر 2205146 كفـءكفـء5652011/03/14 معلم

عزبة قابل 2011/03/01 عتاب دمحم سعد خلیفھ 2206906 كفـءكفـء5662011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 عزت رزق هللا على مبارك 2217183 كفـءكفـء5672011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 عزه سعید عبدالونیس الخواجھ 2202575 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/03/01 عزه شناوى صالح موسى 1608849 كفـءكفـء5692011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 عزه عبد الرحمن احمد مراسى 1594728 كفـءكفـء5702011/03/14 معلم

البصراط لریاض االطفال 2011/06/30 عزه على  دمحم شاھین 2215492 كفـءكفـء5712011/07/03 معلم

الوحدة المجمعة 2011/03/01 عزه دمحم حسن ابو قصیبھ 1607382 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 عزه دمحم خضر ابراھیم 2208599 كفـءكفـء5732011/07/03 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 عزه دمحم سید احمد حسن 1607288 كفـءكفـء5742011/03/14 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 عزه دمحم عبد الرءوف الیسیر 1576082 كفـءكفـء5752011/03/14 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عزه دمحم عبد الواحد الیمنى 1608893 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/03/01 عزه مؤمن ابراھیم حالوه 2193786 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 عزه نصر سعید قریش 2213429 كفـءكفـء5782011/07/03 معلم
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منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 عزیزه احمد عبدالغنى النشال 2210862 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 عزیزه على على رزق 1589751 كفـءكفـء5802011/07/03 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 عزیزه دمحم احمد عقد 2217340 كفـءكفـء5812011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عزیزه دمحم عمر العربى 2210859 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 عصام باھى على الجندى 1580628 كفـءكفـء5832011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 عصام سعد موسى ابوحجازى 2197398 كفـءكفـء5842011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 عصام عبده احمد الشیخ 1589247 كفـءكفـء5852011/07/03 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 عصام دمحم مسعود ابو عیسى 1588766 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/06/30 عطیات ادریس جبر العباسى 2217700 كفـءكفـء5872011/07/03 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 عطیات دمحم ابراھیم المزین 1576080 كفـءكفـء5882011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 عطیھ دمحم سعید سلطان 2207547 كفـءكفـء5892011/07/03 معلم

الفتح االبتدائیة القدیمھ 2011/06/30 عفاف مرشدى حسن ھیبھ 1590089 كفـءكفـء5902011/07/03 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 عفاف نعمان عبدالفتاح ابوشاھین 2210841 كفـءكفـء5912011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عفاف یوسف السعید عنبر 2217227 كفـءكفـء5922011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/06/30 عال جمال الدین دمحم عریقات 2205611 كفـءكفـء5932011/07/03 معلم

البصراط لریاض االطفال 2011/03/01 عال سمیر ابراھیم زغلول 2215500 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 عال دمحم اسعد دمحم محفوظ قاسم 2205600 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید على دمحم فلیفل 2011/06/30 عال نظیر عبدالجواد شوالى 2213409 كفـءكفـء5962011/07/03 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 عالء الدین الشحات محمود فراج 1588313 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عالء الدین على عبد الحلیم المصرى 1607320 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 عالء هللا حسن حسن الجمال 1607338 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 عالء خلیفھ خلیفھ عطاهللا 2217241 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/06/30 عالء دمحم  على ابواسماعیل 2219645 كفـءكفـء6012011/07/03 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 عالء دمحم فتح هللا عید 1578926 كفـءكفـء6022011/03/14 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/06/30 عالء مغازى دمحم العتیقى 2202541 كفـءكفـء6032011/07/03 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 على  جابر غازى  ابوحامد 2214506 كفـءكفـء6042011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 على عبدالحمید ابراھیم ابوخوخھ 2205556 كفـءكفـء6052011/07/03 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 على عطا دمحم شاھین 1595670 كفـءكفـء6062011/03/14 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/06/30 على دمحم مسعد البحیرى 1608201 كفـءكفـء6072011/07/03 معلم

عزبة عمرواساسى ب 2011/03/01 علیاء ابراھیم یوسف الزعیقى 2228000 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 علیاء الخلعى دمحم االرموطى 2217174 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 علیاء محروس دمحم الحلوانى 1588891 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عماد رزق غانم العجوانى 1607296 كفـءكفـء6112011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 عماد عبدالجلیل عبده درویش 2193235 كفـءكفـء6122011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/06/30 عماد دمحم احمد حسنین 2217246 كفـءكفـء6132011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 عمر امین حسن الجمال 2203942 كفـءكفـء6142011/07/03 معلم

عزبة قابل 2011/03/01 عمر عبد الحلیم عبده طلیس 1611359 كفـءكفـء6152011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 عمر دمحم ممدوح احمد المنفى 1607335 كفـءكفـء6162011/07/03 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 عواطف دمحم محفوظ خلیل 2207161 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 عیشھ سعید جاد هللا ابو سن 1589160 كفـءكفـء6182011/03/14 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/03/01 عیشھ سعید دمحم تركى 2217342 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

معدیة مھدى 2011/03/01 عیشھ عبدالحلیم اسماعیل تاج الدین 2194196 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 عیشھ عوض یوسف نصر 1594761 كفـءكفـء6212011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 غاده احمد حموده البراوى 2205605 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

بنى بكار لریاض االطفال 2011/03/01 غاده صبحى عبده القال 2205147 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 غاده عبد هللا دمحم عبد هللا 1581017 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/03/01 فاتن جابر شعبان شخبھ 2203844 كفـءكفـء6252011/03/14 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 فاتن عبد الغفار ابو الیزید شعیشع 1608775 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

نورالدین لریاض االطفال 2011/03/01 فاتن عبده دمحم الشھاوى 2218468 كفـءكفـء6272011/03/14 معلم

2011/06/30 الفار للتعلیم األساسى ع فاتن عطیھ عبد الحمید شرشیر 1589534 كفـءكفـء6282011/07/03 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/03/01 فاتن دمحم عبدالعظیم ابوصالح 2205470 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النیل االبتدائیھ 2011/06/30 فادیھ شحاتھ ابراھیم جوده 2218418 كفـءكفـء6302011/07/03 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 فارس دمحم حسن ناجى 1590037 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 فاطمھ ابراھیم دمحم حامد دیاب 1589618 كفـءكفـء6322011/07/03 معلم

البصراط لریاض االطفال 2011/03/01 فاطمھ الزھراء عید    عبدهللا شوشان 2203751 كفـءكفـء6332011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة 2011/03/01 فاطمھ سعید محمود زغلول 1589344 كفـءكفـء6342011/03/14 معلم

طلمبات زغلول 2011/06/30 فاطمھ عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالحمید 2205603 كفـءكفـء6352011/07/03 معلم

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 فاطمھ عبدالمولى عبده الشندویلى 2198433 كفـءكفـء6362011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 فاطمھ دمحم جابر حیدر 1608776 كفـءكفـء6372011/03/14 معلم

طلمبات زغلول 2011/03/01 فاطمھ دمحم على ابوعرب 2203939 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ دمحم دمحم حمام 2218407 كفـءكفـء6392011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/06/30 فاطمھ یسن جاد عبدالرازق 2206794 كفـءكفـء6402011/07/03 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/03/01 فایز عرفھ سید احمد شحاتھ 1588069 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

عزبة قابل 2011/06/30 فایز دمحم عبدالمجید عمران 2216566 كفـءكفـء6422011/07/03 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 فتحیھ دمحم دمحم ابراھیم النجار 1585586 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 فكرى فكرى احمد عبد الرحمن 1595712 كفـءكفـء6442011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 فوزى عبدالعزبز ذكى احمد 2215120 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب فوزى دمحم عبدالكریم الحلبى 2205151 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 فوزیھ دمحم حسین الساعى 1585073 كفـءكفـء6472011/03/14 معلم

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات فوقیھ دمحم عبدالعزیز شلبى 2198112 كفـءكفـء6482011/07/03 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/06/30 فیفى محمود المصرى ابواحمد 2218415 كفـءكفـء6492011/07/03 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/06/30 كحیلھ عبدالرحمن حامد القاضى 2207139 كفـءكفـء6502011/07/03 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 كریمھ ابراھیم عاطف ابو زید 1589720 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

السخاینھ االبتدائیھ 2011/03/01 كریمھ مصطفى محمود یوسف نعینع 1580587 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/06/30 كمال محجوب دمحم ابوجازیة 2149060 كفـءكفـء6532011/07/03 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/03/01 كمال مرعى دمحم مرعى الجمال 1607327 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

القومسیون االبتدائیھ 2011/03/01 كمال یوسف دمحم زامل 2215055 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة 2011/06/30 كمیلھ عبد المجید دمحم داود 1582440 كفـءكفـء6562011/07/03 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 لبنى رشاد عبدالحمید سلیم 2206850 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

كوم دمیس االبتدائیھ 2011/03/01 لبنى عبدالعزیز دمحم حلیقھ 2217327 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 لبیب شاكر محمود سرور 2213391 كفـءكفـء6592011/03/14 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 لبیب فھیم عبد الكریم سلیمان 1582543 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 لبیبھ احمد احمد فلفل 2207166 كفـءكفـء6612011/03/14 معلم

الشھید بسیونى لریاض االطفال 2011/03/01 لمیاء عبدالقادر جبر العباسى 2217798 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

السخاینة لریاض االطفال 2011/03/01 لمیاء كمال كامل خیرهللا 2217799 كفـءكفـء6632011/03/14 معلم
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الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 لمیاء دمحم احمد ابراھیم ناجى 1611449 كفـءكفـء6642011/07/03 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 لمیاء دمحم سعد عید ابو شاھین 1607388 كفـءكفـء6652011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 لمیھ ابراھیم عاطف عنتر 1589750 كفـءكفـء6662011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 لوزه محروس عبدالحفیظ المھر 2217800 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 لولھ السعید احمد الشھاوى 2222131 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

2011/06/30 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ماجده احمد دمحم الشاعر 1582504 كفـءكفـء6692011/07/03 معلم

عزبة عمرواساسى ب 2011/06/30 ماجده مرزوق دمحم قاسم 2215129 كفـءكفـء6702011/07/03 معلم

دمحم العتیقى االبتدائیة 2011/03/01 ماھر یوسف عبدالحمید ابوقاید 2214806 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 مایسھ دمحم محمود للو 2217332 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 محاسن جالل راضى الدویحى 2194361 كفـءكفـء6732011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 محاسن حسن دمحم االسرج 2215009 كفـءكفـء6742011/03/14 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2012/08/01 دمحم ابراھیم عمر سعدالنادى 2425388 كفـءكفـء6752012/07/07 ماجیستیرمعلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم السعید دمحم سلیم 1589596 كفـءكفـء6762011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم السید سعد خالف 2205615 كفـءكفـء6772011/07/03 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/06/30 دمحم انور انور المصرى 2213437 كفـءكفـء6782011/07/03 معلم

كوم دمیس االبتدائیھ 2011/03/01 دمحم باسم ابواالسعاد العوضى 2193472 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

المنشیھ االبتدائیھ 2011/03/01 دمحم بریك خضر بریك 1607324 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 دمحم جالل السید البلط 2202528 كفـءكفـء6812011/07/03 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم جوده دمحم جوده 1589377 كفـءكفـء6822011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 دمحم حافظ دمحم عتمان 1607301 كفـءكفـء6832011/03/14 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 دمحم حامد ابوالسعود ابوحرب 2205548 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم حسن دمحم رشوان 2207563 كفـءكفـء6852011/07/03 معلم

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/06/30 دمحم حمدان محمود عطا هللا 1568772 كفـءكفـء6862011/07/03 معلم

عمرو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم ربیع داود المكاوى 2192937 كفـءكفـء6872011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 دمحم رزق عبدالرحمن  عقل 2213416 كفـءكفـء6882011/07/03 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 دمحم سعد عبد الرءوف حمام 1607293 كفـءكفـء6892011/03/14 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 دمحم سعید مصطفى سعید خیر 2217756 كفـءكفـء6902011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 دمحم صابر اسماعیل ابو نار 1589528 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

كوم دمیس الثانویة الزراعیة 2011/06/30 دمحم عباس عبد الباسط السید 2076033 كفـءكفـء6922011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 دمحم عبدالسالم دمحم العباسى 2205079 كفـءكفـء6932011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 دمحم عبدالعزیز جابر صقر 2213374 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/06/30 دمحم عبدالمنعم حامد ناجى 2219648 كفـءكفـء6952011/07/03 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالواحد مصطفى النحال 2217348 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 دمحم عبده دمحمعبدالجواد رمضان 2216192 كفـءكفـء6972011/03/14 معلم
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وحیش الوكر االعدادیھ 2011/03/01 دمحم عطیھ عز الدین النحاس 1585596 كفـءكفـء6982011/03/14 معلم

الشھید كمال الشاذلى 2011/03/01 دمحم على  ابوالنجاه على 2199869 كفـءكفـء6992011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم على حسن عبدهللا 2217268 كفـءكفـء7002011/07/03 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 دمحم على حسن ناجى 2217204 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 دمحم محروس درویش عریف 2207555 كفـءكفـء7022011/03/14 معلم

السعاده للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 دمحم دمحم احمد زیدان 2216640 كفـءكفـء7032011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 دمحم دمحم توفیق الذھبى 1589248 كفـءكفـء7042011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/03/01 دمحم دمحم رجب شتا 2203945 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/03/01 دمحم دمحم محمود الراعى 2210837 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

فصول السخاینھ ع 2011/03/01 دمحم محمود الباتع مرعى 1607307 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 دمحم محمود دمحم حجازى 1607306 كفـءكفـء7082011/03/14 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 دمحم محمود یونس ابوغازى 2217201 كفـءكفـء7092011/03/14 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 دمحم مسعد دمحم محارم 2217264 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات دمحم مطراوى حسن بتاع هللا 2217277 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 دمحم مغازى دمحم العتیقى 2217234 كفـءكفـء7122011/07/03 معلم

عرب المحضر االبتدائیة 2011/06/30 دمحم منیر یحیى البدوى 2217341 كفـءكفـء7132011/07/03 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 دمحم نصر على وھدان 1589343 كفـءكفـء7142011/03/14 معلم
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بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم وجیھ عبد الحمید ابو عیانھ 1588060 كفـءكفـء7152011/07/03 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2010/01/12 محمود ابراھیم یوسف الحدیدى 2218481 كفـءكفـء7162011/03/14 معلم

الكشایكة القدیمة 2011/03/01 محمود احمد ابو المكارم عید 1607375 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 محمود عبدالرءوف محمود عمیره 2213820 كفـءكفـء7182011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 محمود عبدالقادر عطاهللا بصلھ 2215062 كفـءكفـء7192011/07/03 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 محمود عبداللطیف حسن عمیره 2207152 كفـءكفـء7202011/07/03 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 محمود عزت محمود عبد الحمید الشاذلى 1607385 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/06/30 محمود دمحم  دمحم بسیونى 2215741 كفـءكفـء7222011/07/03 معلم

الفتح االعدادیةالمشتركة 2011/06/30 محمود دمحم الشحات جامع غلیظ 2215060 كفـءكفـء7232011/07/03 معلم

بنى بكار االبتدائیھ 2011/03/01 محمود دمحم دمحم حجاج 1571948 كفـءكفـء7242011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 محمود دمحم دمحم عاشور 1589346 كفـءكفـء7252011/03/14 معلم

الشھید المنزالوى 2011/06/30 محمود مرجان قطب الحلوانى 2193339 كفـءكفـء7262011/07/03 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 مدلین سمیر دمحم فتح هللا 2217795 كفـءكفـء7272011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 مدلین دمحم فتح هللا سالم 2204155 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

2011/03/01 الفار للتعلیم األساسى ع مدیحھ ابراھیم مرسى عبدالسالم 2217202 كفـءكفـء7292011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 مدیحھ على دمحم بركات 1608225 كفـءكفـء7302011/03/14 معلم

مطوبس االعدادیة المھنیة 2011/03/01 مدیحھ كامل عبدالعلیم فلیفل 2203843 كفـءكفـء7312011/03/14 معلم
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وحیش الوكر االعدادیھ 2011/06/30 مدیحھ دمحم عبدالسالم القاضى 2208618 كفـءكفـء7322011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 مراد شلبى ابراھیم خلیفھ 2204121 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

مطویس االعدادیة للبنین 2011/06/30 مرسى سلیمان سلیمان المزین 2204123 كفـءكفـء7342011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 مرعى كمال دمحم مرعى 1607337 كفـءكفـء7352011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 مرفت عبدالمجید دمحم جوده 2372661 كفـءكفـء7362011/07/03 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 مروه احمد یسرى احمد القاضى 2206120 كفـءكفـء7372011/03/14 معلم

السخاینھ االبتدائیھ 2011/03/01 مروه بركات على عبدهللا 2189888 كفـءكفـء7382011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 مروه سعید دمحم الغول 2213363 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 مروه عادل ابراھیم االمشیطى 2204161 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/03/01 مروه عبد النبى فتوح شھاوى 1608848 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 مروه فھمى عبدالونیس الخواجھ 2210861 كفـءكفـء7422011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/06/30 مروه مجدى عبداللطیف قطب 2205602 كفـءكفـء7432011/07/03 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 مروه دمحم سعید الشرقاوى 1589736 كفـءكفـء7442011/03/14 معلم

البصراط االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 مروه دمحم محمود الحمامى 2213432 كفـءكفـء7452011/07/03 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 مروه مرسى مرسى بدیر 1611348 كفـءكفـء7462011/03/14 معلم

عزیة سالم لریاض االطفال 2011/03/01 مروه مصطفى احمد الشندویلى 2206889 كفـءكفـء7472011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 مروى ابراھیم حسین قرطمھ 1589920 كفـءكفـء7482011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الوحدة المجمعة 2011/06/30 مروى السید سیداحمد المدخوم 2217719 كفـءكفـء7492011/07/03 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/06/30 مروى حسن حسن طلیس 1589236 كفـءكفـء7502011/07/03 معلم

الشھید المنزالوى 2011/03/01 مریم عبدهللا على حسن سعد 2207153 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

عزبة عمرواساسى ب 2011/03/01 مستوره دمحم دمحم العربى 1611484 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیھ 2011/03/01 مسعده شلبى عبدالمطلب عطیھ 2213435 كفـءكفـء7532011/03/14 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 مشیره عبد العظیم شحاتھ حربى 1578962 كفـءكفـء7542011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 مشیره دمحم زكى خلیل ابو شامھ 1588260 كفـءكفـء7552011/03/14 معلم

عزبة قابل 2011/06/30 مصطفى حلمى دمحم النجار 2193823 كفـءكفـء7562011/07/03 معلم

وحیش الوكر االعدادیھ 2011/03/01 مصطفى عوض ابراھیم ابو یوسف 1588764 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 مصطفى دمحم مصطفى الوكبھ 1608892 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ملكھ رزق غانم العجوانى 1589252 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 مناع محمود یونس ابو عقاده 1589137 كفـءكفـء7602011/07/03 معلم

السعاده للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 منال ابراھیم زكى شرشیر 2217331 كفـءكفـء7612011/07/03 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/03/01 منال امین دمحم االزلى 2205571 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 منال سعید دمحم شویتھ 1608905 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

السعادة للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 منال عبدالحكیم حامد فتیانى 2217752 كفـءكفـء7642011/07/03 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 منال عبدالحلیم دمحم عبدالعاطى 2217199 كفـءكفـء7652011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 منال دمحم عبدالسالم القاضى 2206114 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

جزیرة الفرس االبتدائیة 2011/03/01 منال مسعد سعد رضوان 2229466 كفـءكفـء7672011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 مندیھ عبده محروس البدرشینى 2202502 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 منصوره شفیق دمحم دیاب 2217747 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/06/30 منصوره فؤاد احمد شاھین 2198106 كفـءكفـء7702011/07/03 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 منصوره دمحم عطیھ مرعى 1585524 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

نورالدین االبتدائیة 2011/06/30 منى  السید  عبدالحمید ھریدى 2293645 كفـءكفـء7722011/07/03 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/03/01 منى حسن على راشد 1588831 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 منى سعید سعید ضیف هللا 1589934 كفـءكفـء7742011/03/14 معلم

عرب المحضر االبتدائیة 2011/06/30 منى عبدالفتاح عبدالحمید الشناوى 2204045 كفـءكفـء7752011/07/03 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 منى عبده عبد الغنى درویش 1607340 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/06/30 منى عبده دمحم غنومھ 2189734 كفـءكفـء7772011/07/03 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 منى على على النزھى 1590076 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/03/01 منى دمحم احمد جابر 1607396 كفـءكفـء7792011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/06/30 منى دمحم فتوح البدوى 1589924 كفـءكفـء7802011/07/03 معلم

الدمیاطى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 منى نجیب سعید شفطر 1568789 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 مھا سمیح دمحم یوسف 2205535 كفـءكفـء7822011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 مھا غزال عبد المنعم الراعى 1589115 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/06/30 مھا فوزى سعد بركات 2213735 كفـءكفـء7842011/07/03 معلم

منیة المرشد الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 مھا مبارك ابراھیم العجوانى 1608799 كفـءكفـء7852011/03/14 معلم

كوم دمیس االبتدائیھ 2011/06/30 مؤمن دمحم عبدالواحد دیاب 2194483 كفـءكفـء7862011/07/03 معلم

نورالدین االبتدائیة 2011/03/01 مى عبدالرؤف فاضل عبیھ 2216174 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

منیھ المرشد االبتدائیھ 2011/06/30 مى دمحم مأمون حوالھ 1568987 كفـءكفـء7882011/07/03 معلم

الیسرى لریاض االطفال 2011/03/01 مى دمحم نورالدین عبدالمغنى ابوالجدایل 2206111 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 میاده متولى دمحم الشابورى 1607300 كفـءكفـء7902011/03/14 معلم

منیة المرشد التجریبیھ ب 2011/03/01 میرفت حسن احمد فلفل 1568389 كفـءكفـء7912011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 میرفت دمحم عبدالوھاب عید 2207583 كفـءكفـء7922011/07/03 معلم

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات میرفت دمحم دمحم غنیم 2206209 كفـءكفـء7932011/07/03 معلم

مطوبس الثانویھ بنین 2011/06/30 نادى نعمان حسینى الزعیقى 2203758 كفـءكفـء7942011/07/03 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/03/01 نادیھ احمد فتحى شحاتھ 1608801 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

الدوایده االبتدائیھ 2011/03/01 نادیھ بسیونى عبدالسالم جنیدى 2205617 كفـءكفـء7962011/03/14 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 نادیھ ضمر سعد عطاهللا 2214821 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

الخلیج االعدادیھ للبنات 2011/03/01 نادیھ عبد الرؤف عبد الحمید نصر الدین 1607383 كفـءكفـء7982011/03/14 معلم

الشھید بسیونى عبد الجواد 2011/03/01 نادیھ عبدهللا دمحم المدھون 2213398 كفـءكفـء7992011/03/14 معلم
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

البرج تعلیم اساسى ب 2011/06/30 نادیھ عبده دمحم ابوشاھین 2210851 كفـءكفـء8002011/07/03 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نادیھ دمحم حامد عطا هللا 1582494 كفـءكفـء8012011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نادیھ محمود دمحم السید 2193424 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

دمحم العتیقى االبتدائیة 2011/06/30 نبیل عبدالصمد یوسف عبدالحافظ 2206835 كفـءكفـء8032011/07/03 معلم

منیة المرشد لریاض االطفال 2011/03/01 نبیلھ بھیج دمحم منیسى 2206110 كفـءكفـء8042011/03/14 معلم

الكشایكة القدیمة 2011/03/01 نبیھھ سعید عبد الغفار حسام الدین 1607319 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 نبیھھ دمحم رمضان عبد السالم 1590035 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 نبیھھ دمحم دمحم ابو عالم 1589515 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 نجاه حسن حامد فلیفل 2217745 كفـءكفـء8082011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/06/30 نجاه عبدالعلیم عبداللطیف الجنبیھى 2217797 كفـءكفـء8092011/07/03 معلم

الوحدة المجمعة 2011/03/01 نجاه دمحم عبدالروؤف غریب 2208631 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 نجده نمر حمدان صقر 1580603 كفـءكفـء8112011/07/03 معلم

معدیھ رشید للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 نجالء شحاتھ ابراھیم عبد الرازق جوده 1608900 كفـءكفـء8122011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنون 2011/06/30 نجالء عبد الفتاح دمحم ابو عامر 1608897 كفـءكفـء8132011/07/03 معلم

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نجالء عبدالعال دمحم الشال 2226999 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحى فتحى ابوشوشھ 2213829 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 نجالء محمود دمحم الزھیرى 1595647 كفـءكفـء8162011/03/14 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 نجالء موسى موسى حرفوش 2217741 كفـءكفـء8172011/07/03 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 نجوى ابراھیم عاطف ابوزید 2216844 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

البرج تعلیم اساسى ب 2011/06/30 نجوى ابراھیم على كنون 2198111 كفـءكفـء8192011/07/03 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 نجوى السعید دمحم ابراھیم نصیر 1598830 كفـءكفـء8202011/03/14 معلم

بنى بكار االبتدائیھ 2011/03/01 نجوى جبر عبد المقصود عون 1595656 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/03/01 نجوى جمال احمد ابوالعنین 2203935 كفـءكفـء8222011/03/14 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/06/30 نجوى حسن عبد اللطیف ھنیدى 1588943 كفـءكفـء8232011/07/03 معلم

القومسیون االبتدائیھ 2011/03/01 نجوى شوقى عبد التواب ابو قوره 1582491 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

عرب المحضر االبتدائیة 2011/03/01 نجوى عبدالنبى السید الصوت 2215003 كفـءكفـء8252011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 نجوى عبده ذكى الزراع 2213407 كفـءكفـء8262011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 نجیھ رشاد عبدالمجید الجندى 2213412 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 نزھھ توفیق طوى حموده 1608797 كفـءكفـء8282011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 نزیھ سمیر  احمد شحاتھ 2193514 كفـءكفـء8292011/07/03 معلم

نجیة سالم االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 نسرین فؤاد السید سعد 1595649 كفـءكفـء8302011/03/14 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 نسرین دمحم السید غزال 1582538 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نسرین دمحم كمال الدین على االزلى 2213369 كفـءكفـء8322011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 نسمھ احمد احمد ابوشاھین 2193842 كفـءكفـء8332011/03/14 معلم
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التعیین
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مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نسمھ حامد توفیق الذھبى 1588895 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 نسمھ خالد عبدالواحد حجازى 2197431 كفـءكفـء8352011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 نسمھ على صابر القط 2203344 كفـءكفـء8362011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/06/30 نسمھ عید ابراھیم المشد 2257451 كفـءكفـء8372011/07/03 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نسمھ دمحم  درویش الجزار 2229475 كفـءكفـء8382011/03/14 معلم

البریدعھ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 نسمھ دمحمى احمد فلیفل 1595677 كفـءكفـء8392011/03/14 معلم

أبوعقادة للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 نسیم سعید صالح على 1595682 كفـءكفـء8402011/03/14 معلم

عزیة سالم لریاض االطفال 2011/03/01 نشوى طلعت دمحم زغاوه 2215115 كفـءكفـء8412011/03/14 معلم

وحیش والوكر االبتدائیة 2011/03/01 نعمات فرید دمحم الجنبیھى 2204149 كفـءكفـء8422011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 نعمھ احمد ابراھیم غنیم 2217194 كفـءكفـء8432011/03/14 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/06/30 نعمھ احمد عبدالمنعم دمحم المسدى 2213420 كفـءكفـء8442011/06/30 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/06/30 نعمھ حمدى احمد ھاللى 2217758 كفـءكفـء8452011/07/03 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 نعمھ شحاتھ المرشدى شحاتھ 2207165 كفـءكفـء8462011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نعمھ صبحى ابراھیم صقر 1588812 كفـءكفـء8472011/03/14 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات نعمھ دمحم على دیاب 2193838 كفـءكفـء8482011/03/14 معلم

الوحدة المجمعة 2011/03/01 نعمھ منسى الشنااوى االزلى 1582436 كفـءكفـء8492011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 نعیمھ دمحم یوسف خیر هللا 1589128 كفـءكفـء8502011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

عزبھ سالم  للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 نھا احمد دمحم زین الدین 1589347 كفـءكفـء8512011/03/14 معلم

مطوبس الثانویھ بنات 2011/06/30 نھا عبدالعزیز حسن فلیفل 2206796 كفـءكفـء8522011/07/03 معلم

2011/06/30 الفار للتعلیم األساسى ع نھاد عادل شلبى فراج 2217739 كفـءكفـء8532011/07/03 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 نھاد دمحم دمحم المسمارى 2193782 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/03/01 نھال عبدالعزیز حسن شحاتھ 2193841 كفـءكفـء8552011/03/14 معلم

المنفى  لریاض االطفال 2011/03/01 نھلھ رجب على عثمان 1594771 كفـءكفـء8562011/03/14 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 نھى محروس حسن قاسم 2205599 كفـءكفـء8572011/03/14 معلم

بنى بكارالثانویھ المشتركھ 2011/03/01 نھى دمحم حامد المسلمانى 2228149 كفـءكفـء8582011/03/14 معلم

2011/06/30 برج مغیزل االعدادیھ بنات نوال حسن عبد الستار عرفھ 1569846 كفـءكفـء8592011/07/03 معلم

مطوبس الجدیدة 2011/03/01 نورا بركات ابراھیم دمحم الشال 1607292 كفـءكفـء8602011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 نورا عرفھ احمد المعداوى 2205604 كفـءكفـء8612011/03/14 معلم

الوحدة المجمعة 2011/03/01 نوراالسالم حلمى دمحم حسام الدین 2208632 كفـءكفـء8622011/03/14 معلم

السخاینھ االبتدائیھ 2011/03/01 نوره محمود دمحم الطباخ 2193375 كفـءكفـء8632011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 نورھان احمد احمد الصعیدى 2208633 كفـءكفـء8642011/03/14 معلم

معدیة رشید لریاض االطفال 2011/03/01 نیرمین عبدالفتاح ابراھیم زغلول 2217796 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

بنى بكار االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نیفین دمحم عبد الواحد حمام 1570275 كفـءكفـء8662011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 ھاجر دمحم بھى الدین فضیلھ 2215126 كفـءكفـء8672011/03/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكشایكھ الجدیده 2011/03/01 ھاشم یوسف مسعود شكر 1589745 كفـءكفـء8682011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 ھالھ راشد عزالدین صقر 2213379 كفـءكفـء8692011/03/14 معلم

الشھید كمال الشاذلى 2011/03/01 ھالھ سعدالدین على دسوقى 2197432 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

الدوایده االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھالھ عبدالمنعم عبدالرؤف المعزاوى 2219516 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء للتعلیم األساسى ب 2011/06/30 ھالھ على عمر السمبختى 2204117 كفـءكفـء8722011/07/03 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ دمحم ابوالنجاه شعبان 2193252 كفـءكفـء8732011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/03/01 ھالھ دمحم على الشال 2193692 كفـءكفـء8742011/03/14 معلم

نورالدین لریاض االطفال 2011/06/30 ھالھ دمحم محمود عزب 2219675 كفـءكفـء8752011/07/03 معلم

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 ھالھ نبیھ سعد شلبى 2206116 كفـءكفـء8762011/03/14 معلم

2011/06/30 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ھانم محمود دمحم جعفر 1570249 كفـءكفـء8772011/07/03 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات ھانى السید احمد الصاوى خلیفھ 1595665 كفـءكفـء8782011/03/14 معلم

عرب المحضراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھانى توفیق عبدالھادى ھندى 2198984 كفـءكفـء8792011/03/14 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/06/30 ھانى حافظ حافظ االجھورى 2194491 كفـءكفـء8802011/07/03 معلم

البصراط االبتدائیھ 2011/06/30 ھانى دمحم حسن الرفاعى 1607355 كفـءكفـء8812011/07/03 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 ھانى دمحم شحاتھ الدیب 1607291 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ھانى دمحم دمحم الرجال 2190412 كفـءكفـء8832011/03/14 معلم

الشھید المنزالوى 2011/03/01 ھانى مصطفى احمد عوینات 1607314 كفـءكفـء8842011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 ھبة ابراھیم الحبشى قاسم 2171416 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

وحیش للفصل الواحد 2011/07/01 ھبة هللا اسماعیل اسماعیل الجندى 2339536 كفـءفوق المتوسط8862011/07/01 معلم

الشھید على دمحم فلیفل 2011/03/01 ھبھ ابراھیم ابراھیم زویل 2213414 كفـءكفـء8872011/03/14 معلم

أبو عقادة للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 ھبھ ابراھیم دمحم زاھر 2210844 كفـءكفـء8882011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة  لریاض االطفال 2011/06/30 ھبھ احمد السید رحمھ 2193352 كفـءكفـء8892011/07/03 معلم

مطوبس بنات االعدادیة 2011/03/01 ھبھ السید احمد للو 2213864 كفـءكفـء8902011/03/14 معلم

2011/06/30 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ھبھ هللا حلمى ابراھیم شكر 2206921 كفـءكفـء8912011/07/03 معلم

برج مغیزل لریاض االطفال 2011/06/30 ھبھ هللا رمضان عبده عطیھ 2208607 كفـءكفـء8922011/07/03 معلم

برج مغیزل االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 ھبھ جمال الدین عبدالتواب عالم 2204158 كفـءكفـء8932011/07/03 معلم

البریدعھ االبتدائیھ القدیمھ 2011/03/01 ھبھ عبد الحاكم دمحم السلھبى 1589718 كفـءكفـء8942011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 ھبھ عبد هللا دمحم الشایب 1589693 كفـءكفـء8952011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 ھبھ عشماوى معوض الطماوى 2213389 كفـءكفـء8962011/03/14 معلم

فتح هللا بركات ع بنات 2011/03/01 ھبھ فوزى سعد ورده 1608790 كفـءكفـء8972011/03/14 معلم

وحیش والوكر االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ فوزى دمحم عطا هللا 1589399 كفـءكفـء8982011/03/14 معلم

النیل االبتدائیھ 2011/06/30 ھبھ كامل عبدالمنعم بسیونى 2204147 كفـءكفـء8992011/07/03 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 ھبھ ماھر احمد ادریس 1580526 كفـءكفـء9002011/03/14 معلم

وفاء النیل 2011/06/30 ھبھ دمحم احمد عطیھ الوكبھ 1608767 كفـءكفـء9012011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم دمیس للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھبھ دمحم دمحم طرفایھ 1608839 كفـءكفـء9022011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیة القدیمھ 2011/03/01 ھبھ مسعد عبد الفتاح الحب 1585573 كفـءكفـء9032011/03/14 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 ھبھ یوسف دمحم عالم 1595645 كفـءكفـء9042011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 ھدى احمد دمحم ھاللى 1589129 كفـءكفـء9052011/03/14 معلم

القومسیون لریاض االطفال 2011/03/01 ھدى السید رشاد ابوستھ 2206811 كفـءكفـء9062011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھدى خمبس خمیس ابوسلمون 2208635 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھدى عیسى غنیمى الشامى 1608865 كفـءكفـء9082011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ھدى فتح هللا رشاد النجار 2203754 كفـءكفـء9092011/03/14 معلم

الجزیرة الخضراء لریاض االطفال 2011/06/30 ھدى دمحم دمحم السماك 2208608 كفـءكفـء9102011/07/03 معلم

منیة المرشد التجریبیة ریاض االطفال 2011/03/01 ھدیر احمد احمد القصاص 2207163 كفـءكفـء9112011/03/14 معلم

2011/06/30 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ھشام أحمد دمحم قودس 1184654 كفـءكفـء9122011/07/03 معلم

وحیش الوكر االعدادیھ 2011/06/30 ھشام رفاعى احمد الفتیانى 1589333 كفـءكفـء9132011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 ھشام عاطف باتع الطویلھ 1588306 كفـءكفـء9142011/03/14 معلم

المناراالبتدائیھ 2011/06/30 ھالل عبد الرءوف عبد الرحمن حمام 1582517 كفـءكفـء9152011/07/03 معلم

الشھید دمحم نادر الدناصورى 2011/03/01 ھمت جمعھ عبدالعزیز خورشید 2213376 كفـءكفـء9162011/03/14 معلم

ابیانھ االعدادیة 2011/03/01 ھمت مصطفى كمال عیسى 2218237 كفـءكفـء9172011/03/14 معلم

طلمبات زغلول 2011/03/01 ھمت مصطفى دمحم العبد 1608837 كفـءكفـء9182011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العالى االبتدائیھ 2011/03/01 ھناء صبحى یوسف ھاللى 1589692 كفـءكفـء9192011/03/14 معلم

الغنایم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھناء طلعت دمحم شكر 1595658 كفـءكفـء9202011/03/14 معلم

جزیرة الفرس االبتدائیة 2011/03/01 ھناء عادل ابوالفتوح حویره 2219679 كفـءكفـء9212011/03/14 معلم

سعد زغلول لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء عبدالحمید عبدالغفار حسام الدین 2217794 كفـءكفـء9222011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 ھناء عبدالمنعم عاطف مطر 2213404 كفـءكفـء9232011/03/14 معلم

جزیرة الفرس االبتدائیة 2011/03/01 ھناء دمحم السید ابوجانب 1607380 كفـءكفـء9242011/03/14 معلم

طلمبات زغلول 2011/06/30 ھناء دمحم فتوح البدوى 1589507 كفـءكفـء9252011/07/03 معلم

عزبة سالم للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 ھناء نعمان دمحم عمر 1589564 كفـءكفـء9262011/03/14 معلم

2011/03/01 برج مغیزل االعدادیھ بنات ھند خمیس عبده مرتضى 2206211 كفـءكفـء9272011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ھند دمحم محمود الراعى 1571931 كفـءكفـء9282011/03/14 معلم

عوض هللا االبتدائیھ 2011/03/01 ھیام الحبشى دمحم محمود 2208652 كفـءكفـء9292011/03/14 معلم

جزیرة الفرس ع المشتركة 2011/03/01 ھیام حسن على حماده 2203355 كفـءكفـء9302011/03/14 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 ھیام فؤاد ابو المكارم عید 1589743 كفـءكفـء9312011/03/14 معلم

مطوبس الجدیدة  لریاض االطفال 2011/03/01 ھیام دمحم  دمحم رمضان البیلى 2193320 كفـءكفـء9322011/03/14 معلم

نور الدین االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 وائل ابراھیم یوسف الزعیقى 2219611 كفـءكفـء9332011/07/03 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 وائل دمحم دمحم ابو اللیف 1607294 كفـءكفـء9342011/03/14 معلم

الیسرى االبتدائیھ 2011/06/30 وائل نبیل دمحم القصراوى 1589224 كفـءكفـء9352011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/06/30 وجدى حسن نصر الدناصورى 2219623 كفـءكفـء9362011/07/03 معلم

2011/06/30 الفار للتعلیم األساسى ع وجدى محروس سعد الفار 2202594 كفـءكفـء9372011/07/03 معلم

العالى االبتدائیھ 2011/06/30 ورده الباتع دمحم درویش 2202603 كفـءكفـء9382011/07/03 معلم

عبدالحمید شلبى 2011/03/01 ورده رزق غانم العجوانى 2213421 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

معدیة مھدى 2011/03/01 وفاء ابراھیم دمحم رزق 1590046 كفـءكفـء9402011/03/14 معلم

الشھیدعلى فلیفل لریاض االطفال 2011/03/01 وفاء حامد حامد الكزبرى 2205522 كفـءكفـء9412011/03/14 معلم

النھضھ االبتدائیھ 2011/03/01 وفاء على دمحم صالح 1588802 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

السكرى للتعلیم األساسى ب 2011/03/01 وفاء دمحم احمد بركات جابر 1607299 كفـءكفـء9432011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب وفاء دمحم دمحم الحمراوى 1589355 كفـءكفـء9442011/03/14 معلم

نافع الخاصة 2011/03/01 وفاء دمحم دمحم قبردى 1193452 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

القـنى االبتدائیھ 2011/03/01 وفاء محمود على كمونھ 1588740 كفـءكفـء9462011/03/14 معلم

الندایرة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء مدحت سعد ابوعیانھ 2219612 كفـءكفـء9472011/03/14 معلم

الجزیرةالخضراءالتجاریة المشتركة 2011/06/30 وفدیھ ابوالحسن ابوالحسن الصعیدى 2198098 كفـءكفـء9482011/07/03 معلم

السكرى لریاض االطفال 2011/03/01 والء احمد عید صقر 2197416 كفـءكفـء9492011/03/14 معلم

الروس االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/30 والء احمد دمحم الشھاوى 2205080 كفـءكفـء9502011/07/03 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب والء سعد عبد العلیم باشا 1580544 كفـءكفـء9512011/03/14 معلم

عزیة سالم لریاض االطفال 2011/03/01 والء عبدالجواد شعبان كریت 2204064 كفـءكفـء9522011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

مطوبسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجزیره الخضراء للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 والء على صالح منسى 2204653 كفـءكفـء9532011/03/14 معلم

الكشایكھ الجدیده 2011/06/30 والء على دمحم الصباغ 2213419 كفـءكفـء9542011/07/03 معلم

نجیھ سالم للغات التجریبیھ ریاض االطفال 2011/03/01 والء غریب ابوالعنین المصرى 2227146 كفـءكفـء9552011/03/14 معلم

2011/03/01 نجیة سالم للغات التجریبیة ب ولید عبد الرحمن دمحم النجار 1590047 كفـءكفـء9562011/03/14 معلم

الشھید رجب مصطفى عوینات 2011/03/01 ولید عبد الفتاح جاد الحق درویش 1588058 كفـءكفـء9572011/03/14 معلم

المنفى للتعلیم األساسى ع 2011/03/01 یاسر سعد السید البحیرى 1588897 كفـءكفـء9582011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم سعد عشیبھ 2011/03/01 یاسر عبدالواحد عبدهللا عالم 2213380 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

برنبال االعدادیھ المشتركھ 2008/10/01 یاسر دمحم ابوالمكارم ابوباشا 2214051 كفـءكفـء9602011/07/03 معلم

وفاء النیل 2011/03/01 یاسمین دمحم سعید محارم 2193829 كفـءكفـء9612011/03/14 معلم

الغنایم االبتدائیھ 2011/06/30 یاسین عبدالعزیز على منصور 2213310 كفـءكفـء9622011/07/03 معلم

عرب المحضر االبتدائیة 2011/03/01 یسرا ابراھیم جمعھ ابوعلفھ 2207209 كفـءكفـء9632011/03/14 معلم

منصوراالعدادیة المشتركة 2011/06/30 یسره ابراھیم دمحم فتح الباب 1568709 كفـءكفـء9642011/07/03 معلم

الشھید سعد عبدة بالخلیج 2011/03/01 یسمین عبد السالم حسن الزعیقى 1588969 كفـءكفـء9652011/03/14 معلم

مطوبس التجاریة المشتركة 2011/06/30 یوسف احمد الوردانى عمران 2183478 كفـءكفـء9662011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

باب الستین بالزعفران 2011/06/30 احمد دمحم دمحم القصبى 2202332 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

المجاز الشرقى 2011/06/30 اكرام السید یاسین مصطفى 2202335 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  الھام عبد الفتاح الموافي حسن 2201515 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

الحامول الجدیدة 2011/06/30 أمانى المتولى أحمد أحمد 2205928 كفـءكفـء42011/07/03 أمین مكتبة

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/06/30 أمانى عبدالھادى  عبدالحمید دمحم 2205885 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

الحامول بنین 2011/06/30 أماني دمحم یسري السید یوسف 2201657 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

ابو سكین 2011/03/01 إمتثال ابراھیم نوفل نوفل عوض 2201538 كفـءكفـء72011/03/14 أمین مكتبة

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 ایمان عوض احمد عرفیة 2205936 كفـءكفـء82011/07/03 أمین مكتبة

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حماده عبد الفتاح یوسف دمحم 2201569 كفـءكفـء92011/03/14 أمین مكتبة

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 حمیدة بسیونى حسن عبدالقادر 2205978 كفـءكفـء102011/07/03 أمین مكتبة

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 دالیا عبدالھادى عبدهللا عبدالھادى 2205776 كفـءكفـء112011/07/03 أمین مكتبة

النشاوى للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 دعاء عبد العزیز السید احمد فرغلى 2202380 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 دلیا حمدى دمحم ابراھیم 2205951 كفـءكفـء132011/07/03 أمین مكتبة

قدماء المصریین 2011/03/01 رشا ابراھیم عبد النبي ابراھیم 2201587 كفـءكفـء142011/03/14 أمین مكتبة

حطیبة االبتدائیة بالزعفران 2011/06/30 رشا على دمحم دمحم 2206329 كفـءكفـء152011/07/03 أمین مكتبة

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 رشدى عزالعرب عبدالدایم حمیدة 2205819 كفـءكفـء162011/07/03 أمین مكتبة

الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/06/30 ریھام على كمال الدین على 2205912 كفـءكفـء172011/07/03 أمین مكتبة
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عزبة سعد 2011/06/30 زغلولھ احمد دمحم علي البري 2201678 كفـءكفـء182011/07/03 أمین مكتبة

المعتز االبتدائیة 2011/03/01 زینب احمد السید موسي 2201561 كفـءكفـء192011/03/14 أمین مكتبة

2011/06/30 الجدیة االعدادیة تعلیم اساسى٤٤قریة  سالى حمدى بدوى درویش 2205798 كفـءكفـء202011/07/03 أمین مكتبة

الحامول بنات 2011/06/30 شروق الشحات عبد الحلیم سید احمد 2202390 كفـءكفـء212011/07/03 أمین مكتبة

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 شرین على عبدالفتاح شیحة 2205948 كفـءكفـء222011/03/14 أمین مكتبة

2011/06/30 االعدادیة المشتركة١٧النصر  شریھان عبد الونیس المتولى الطنطاوى 2202358 كفـءكفـء232011/07/03 أمین مكتبة

الطیبة 2011/06/30 شیرین ایوب عبد الھادى متولى 2202317 كفـءكفـء242011/07/03 أمین مكتبة

الجدیة االعدادیة 2011/06/30 عالء السید دمحم ابوشعیشع 2205931 كفـءكفـء252011/07/03 أمین مكتبة

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/06/30 فاتن عبدالجواد عبد اللطیف صقرعبدالجلیل 2205352 كفـءكفـء262011/07/03 أمین مكتبة

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  فاتن دمحم عبدالرازق الوكیل 2205955 كفـءكفـء272011/07/03 أمین مكتبة

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 دمحم حمیده یونس معاطي 2201527 كفـءكفـء282011/07/03 أمین مكتبة

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة محمود عبدالحى محمود الشیخ 2205963 كفـءكفـء292011/07/03 أمین مكتبة

ام الشعور االم 2011/06/30 مروة المعداوى دمحم السید 2202386 كفـءكفـء302011/07/03 أمین مكتبة

عزبة صالح 2011/06/30 مروه السید عبدالغني السید 2202214 كفـءكفـء312011/07/03 أمین مكتبة

الشھید دمحم رضا الشناوى الصناعیة بنات 2011/03/01 منى عبدالمقصود عبدالحمید كریم 2205988 كفـءكفـء322011/03/14 أمین مكتبة

العشریة الصغرى للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 نادیة مصطفى عبدالعزیز السید 2205908 كفـءكفـء332011/07/03 أمین مكتبة

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 ناریمان محمود الششتاوى عبدالعاطى 2205979 كفـءكفـء342011/03/14 أمین مكتبة
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2011/06/30 الجدیة٦٣قریة نسمھ عبد النبى السید عبد النبى 2222714 كفـءكفـء352011/07/03 أمین مكتبة

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 نھى دمحم ھارون سالم 2203040 كفـءكفـء362011/07/03 أمین مكتبة

الشراقوة 2011/06/30 ھانى دمحم یوسف دمحم 2205973 كفـءكفـء372011/07/03 أمین مكتبة

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 ھبة ابراھیم العزازى العزازى 2202302 كفـءكفـء382011/07/03 أمین مكتبة

٣٦قریة  2011/03/01 ھدى احمد المغازى سلیمان 2203466 كفـءكفـء392011/03/14 أمین مكتبة

ناصر األم للنعلیم االساسىاعدادى 2011/06/30 ھدى صابر محمود ابراھیم 2224511 كفـءكفـء402011/07/03 أمین مكتبة

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 ھدي السید عبد الغني السید 2201552 كفـءكفـء412011/07/03 أمین مكتبة

السمراء 2011/06/30 وزرات دمحم حافظ دمحم 2201685 كفـءكفـء422011/07/03 أمین مكتبة

2011/03/01 الزعفران الثانویة المشتركة والء دمحم عبدالعزیز بدوى 2205836 كفـءكفـء432011/03/14 أمین مكتبة

العشریةالصغرى تعلیم أساسى االعدادیة 2011/06/30 اسماء دمحم ایراھیم عبدهللا 2201504 كفـءكفـء442011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 ایمان عبد العظیم یوسف دمحم 2218145 كفـءكفـء452011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

صبرى  القاضى  االعدادیھ  الثانویة 2011/03/01 ایناس عبد السمیع الشربیني احمد محارب 2218156 كفـءكفـء462011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

السالھیب 2011/03/01 باسمة دمحم دمحم رضوان 2201711 كفـءكفـء472011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 جھاد نصرت دمحم اللبیشي 2218135 كفـءكفـء482011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 علیاء على عبد المنعم على الرفاعى 2201680 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 فاطمھ السید حسان احمد 2218151 كفـءكفـء502011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/06/30 كریمان حامد علي ابراھیم 2218130 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم
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الظافر 2011/03/01 مروة  محمود حافظ یونس 2201490 كفـءكفـء522011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

باب الستین بالزعفران 2011/06/30 نادیة  عبد القادر احمد یوسف 2201652 كفـءكفـء532011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 أحمد حلمى أحمد شبانة 2201555 كفـءكفـء542011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الطیبة 2011/03/01 امانى شحاتة السید محمود طربوش 2201467 كفـءكفـء552011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/03/01 امینة دمحم عبد الوھاب حامد 2201603 كفـءكفـء562011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

ذیدان االبتدائیة 2011/06/30 بسمة فھمى عبد اللطیف رمضان 2201777 كفـءكفـء572011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ع 2011/06/30 بسیوني مانع السید دمحم 2201565 كفـءكفـء582011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

2011/06/30 الجدیة االعدادیة تعلیم اساسى٤٤قریة  بیداء لملوم سعد على 2202253 كفـءكفـء592011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

٢٠قریة  2011/06/30 فتحیة شریف صابر السید 2201740 كفـءكفـء602011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

فصول غرب تیرة التجاریة المشتركة 2011/06/30 محمود عبد الحق دمحم حجازى 2201727 كفـءكفـء612011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

٩المدینة المنورة ق 2011/06/30 حمدي عبدالتواب مصطفي ربیع 2202903 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى نفسى

الحامول التجریبیة 2011/03/01 سماح علي احمد ابو شعیشع 2205036 كفـءكفـء632011/03/14 أخصائى نفسى

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2010/05/08 ابوالفتوح اسماعیل رمضان اسماعیل 1613373 كفـءكفـء642011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  أسماء سعد ابراھیم المسیرى 2201553 كفـءكفـء652011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ ع-الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 اسماء فتحي الغریب دمحم 2213673 كفـءكفـء662011/07/03 أخصائى اجتماعى

١٧النصر  2011/06/30 اسماء دمحم ابراھیم دمحم 2211150 كفـءكفـء672011/07/03 أخصائى اجتماعى

العشریة الكبرى 2011/06/30 اسماء مراد دمحم حافظ 1614888 كفـءكفـء682011/07/03 أخصائى اجتماعى
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السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 الھام حسن عبدالعزیز احمد 1614881 كفـءكفـء692011/07/03 أخصائى اجتماعى

المناوفة الجدیدة 2011/06/30 امال مبروك عبدالعظیم حمد 1614074 كفـءكفـء702011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة بالحجر 2011/06/30 أمل صابر دمحم أبو العطا 1193341 كفـءكفـء712011/07/03 أخصائى اجتماعى

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/06/30 امیرة احمد عبد الحمید احمد 2213223 كفـءكفـء722011/07/03 أخصائى اجتماعى

قدماء المصریین 2011/06/30 امیرة رمضان أمین حسین 1193411 كفـءكفـء732011/07/03 أخصائى اجتماعى

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2010/06/16 ایھاب فتحى دمحم دمحم 1611290 كفـءكفـء742011/07/03 أخصائى اجتماعى

االحرار 2011/06/30 حموده سعد غالى دمحم 1614057 كفـءكفـء752011/07/03 أخصائى اجتماعى

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/06/30 خالد أحمد حسانین یوسف 1180110 كفـءكفـء762011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحالفى 2011/06/30 دالیا جمال دمحم الغریب 1188487 كفـءكفـء772011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 دالیا یوسف علي موسي زواوي 2212719 كفـءكفـء782011/07/03 أخصائى اجتماعى

زیدان 2011/06/30 دالل احمد عباده دمحم 1614886 كفـءكفـء792011/07/03 أخصائى اجتماعى

زوبع 2011/06/30 راندا عبدالونیس عبدالجلیل عوض 1611291 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى اجتماعى

الكفر الشرقى 2011/06/30 رباب عالم عبد الحمید عبد الرازق 2213178 كفـءكفـء812011/07/03 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/06/30 رحاب ابراھیم زیدان یونس 2202295 كفـءكفـء822011/07/03 أخصائى اجتماعى

السالھیب 2011/03/01 رحاب عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار 1614890 كفـءكفـء832011/03/14 أخصائى اجتماعى

فصول السحایت الثانویة 2011/06/30 رزق سامى ابوزید دمحم حمزه 1614889 كفـءكفـء842011/07/03 أخصائى اجتماعى

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 رضا عبدالحمید یوسف دمحم 1613019 كفـءكفـء852011/07/03 أخصائى اجتماعى
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٤٧قریة  2011/06/30 رمضان دمحم عبد العزیز حموده 2211295 كفـءكفـء862011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول التجریبیة 2011/06/30 زیزى یعقوب دمحم على 2006175 كفـءكفـء872011/07/03 أخصائى اجتماعى

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/06/30 زینب صالح دمحم الكفراوي 2211178 كفـءكفـء882011/07/03 أخصائى اجتماعى

٢الطرفایة  2011/06/30 سامیھ عبد الحمید یوسف العكل 2211507 كفـءكفـء892011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 سماح عبدالمنعم دمحم ابراھیم 1612627 كفـءكفـء902011/03/14 أخصائى اجتماعى

السالھیب 2011/06/30 سماح دمحم ابراھیم عبدالمعطى 2201704 كفـءكفـء912011/07/03 أخصائى اجتماعى

السمراء 2011/06/30 سناء ابوزید فرید عمر 2211341 كفـءكفـء922011/07/03 أخصائى اجتماعى

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 سندریال عبدهللا عمر فرحات 1614880 كفـءكفـء932011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 سنیة دمحم ابراھیم عبدالرازق 2201409 كفـءكفـء942011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  شحتھ یونس یونس غزال 1614884 كفـءكفـء952011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 شیماء على خالد دمحم 2202209 كفـءكفـء962011/07/03 أخصائى اجتماعى

ناصر الجدیدة 2011/06/30 شیماء دمحم سلیمان دمحم 2202292 كفـءكفـء972011/06/30 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 االبتدائیة٧٧قریة  عبدالرؤف عبدالقادر دمحم عون 1613003 كفـءكفـء982011/07/03 أخصائى اجتماعى

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2010/05/16 عبده حسن یوسف النحراوي 2211094 كفـءكفـء992011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ ب- الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 عبیر احمد عبد الحمید دمحم ھویدي 2213185 كفـءكفـء1002011/07/03 أخصائى اجتماعى

المعتز االبتدائیة 2011/03/01 عبیر عوضین اسماعیل عوضین 1613277 كفـءكفـء1012011/03/14 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 تعلیم اساسى ب١٣قریة  عدلى دمحم كمال الدین خلیفة 1614506 كفـءكفـء1022011/07/03 أخصائى اجتماعى
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2011/06/30 االعدادیة٥٣مدرسة  عزت عبدالحمید ابوالقاسم عجمى 1611284 كفـءكفـء1032011/07/03 أخصائى اجتماعى

ناصر االم االبتدائیة 2011/06/30 عصام المرسي عبد العزیز المرسي 2208300 كفـءكفـء1042011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 الجدیة االعدادیة تعلیم أساسى٤٧ق على ابراھیم دمحم سیداحمد 1613230 كفـءكفـء1052011/07/03 أخصائى اجتماعى

٥الطرافیة  2011/06/30 فاتن السید عبدالھادى العشرى 1613336 كفـءكفـء1062011/07/03 أخصائى اجتماعى

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 لوزه عبد الغني البدراوي احمد 2211482 كفـءكفـء1072011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 دمحم القصبي عبدالمجید خلیفة 1613460 كفـءكفـء1082011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/03/01 االعدادیة٧مدرسة قریة  دمحم عبد هللا زاید سالمھ 2211277 كفـءكفـء1092011/03/14 أخصائى اجتماعى

٦٢الخاشعة  2011/06/30 دمحم عبدالعاطى حمیده عطوه 1614160 كفـءكفـء1102011/07/03 أخصائى اجتماعى

الزعفران بنین 2011/06/30 دمحم عطاهللا احمد البسطویسى 2201695 كفـءكفـء1112011/07/03 أخصائى اجتماعى

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2010/01/03 دمحم فتحى محمود عبد العزیز 1190417 كفـءكفـء1122011/03/14 أخصائى اجتماعى

الكفر الشرقى 2011/06/30 دمحم یوسف دمحم شحاتة 1611282 كفـءكفـء1132011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول/غرب المنصور٦٩قریھ 2011/06/30 محمود ابراھیم على الزمیتى 1612974 كفـءكفـء1142011/07/03 أخصائى اجتماعى

النشاوى للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 محمود سعد غانم محمود 1181446 كفـءكفـء1152011/03/14 أخصائى اجتماعى

ذیدان االبتدائیة 2011/06/30 منى المرسي على المرسى 1614885 كفـءكفـء1162011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/06/30 مھا یوسف موسى یوسف 2221910 كفـءكفـء1172011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/06/30 نادیة دمحم عبدالخالق مطر 1612990 كفـءكفـء1182011/07/03 أخصائى اجتماعى

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 نانى ابوالعال طلبة مرسى 2202246 كفـءكفـء1192011/07/03 أخصائى اجتماعى
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الدكتور المفتى 2011/06/30 نانى غریب مصطفى السید 1614120 كفـءكفـء1202011/07/03 أخصائى اجتماعى

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 نجالء فتحى سالم حجاب 2202200 كفـءكفـء1212011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو سكین 2011/06/30 نرمین عبد العزیز دمحم ابراھیم 2211203 كفـءكفـء1222011/07/03 أخصائى اجتماعى

٣٦قریة  2011/06/30 نسرین فرج دمحم عبد الملك 2213075 كفـءكفـء1232011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول الجدیدة 2011/06/30 نسرین محمود حمزه بالل 1614518 كفـءكفـء1242011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول الجدیدة 2011/03/01 نشوي عاطف غانم متولي 1188606 كفـءكفـء1252011/03/14 أخصائى اجتماعى

المجاز الغربى ب 2011/06/30 نھلھ سمیر البیومي السید عمر 2213154 كفـءكفـء1262011/07/03 أخصائى اجتماعى

المعتز االبتدائیة 2011/06/30 نورا احمد عبدالحمید عبداللطیف 2202280 كفـءكفـء1272011/07/03 أخصائى اجتماعى

2010/03/24 كوم الحجر الثانویة الزراعیة ھانى عبدالرحیم عبدالرحیم سالم 1613211 كفـءكفـء1282011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحامول التجریبیة 2011/03/01 ھبھ محمود احمد العبد 2201791 كفـءكفـء1292011/03/14 أخصائى اجتماعى

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 ھدي عبد الفتاح الشربیني احمد 2213169 كفـءكفـء1302011/07/03 أخصائى اجتماعى

المناوفة الجدیدة 2011/06/30 ھناء محمود عبد هللا دمحم 2075638 كفـءكفـء1312011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة وائل یوسف سلیمان البیلى 1614111 كفـءكفـء1322011/07/03 أخصائى اجتماعى

ام الشعور االم 2011/06/30 وردة عبد القادر السعید سلیمان 1143819 كفـءكفـء1332011/07/03 أخصائى اجتماعى

القلیعة 2011/06/30 یوسف دمحم مصطفى عبدالعزیز 1614132 كفـءكفـء1342011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو شاھین للتعلیم االساسى ع 1993/12/01 ھانى عیسى عبد هللا عیسى 1181959 كفـءكفـء1352012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

الحامول التجاریة للبنین 1994/12/01 احمد دمحم حسن مھنى 1164776 كفـءكفـء1362009/01/18 معلم أول
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الزعفران بنین 2002/05/01 جیھان سمیر عبد الفتاح عبد القادر 1191852 كفـءكفـء1372012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 ابتسام فؤاد مصطفي ابوشعیشع 2197278 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

الزعفران بنین 2011/03/01 ابراھیم احمد فؤاد ابو زید  حسن 2202255 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 ابراھیم الصاوي البغدادي دمحم 2198471 كفـءكفـء1402011/07/03 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 ابراھیم حشمت ابراھیم عثمان 2198948 كفـءكفـء1412011/03/14 معلم

١٧النصر  2011/06/30 ابراھیم زكریا ابراھیم محمود 2205017 كفـءكفـء1422011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٧٨قریة  ابراھیم عبدالنبى السید دمحم 2205807 كفـءكفـء1432011/07/03 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ابراھیم علي ابراھیم بدوي 2004187 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

أ ب- الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/03/01 أبیلة عبد هللا دمحم الشربیني 1193492 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/06/30 احالم السید مصطفى احمد 1600514 كفـءكفـء1462011/07/03 معلم

ابو سكین 2011/03/01 احالم على دمحم ابراھیم 2205027 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/03/01 أحالم یدیر عبدالمجید یونس 2204510 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

٨قریة  2011/03/01 احمد  السعید عبد الفتاح حسین 2006224 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

١٧النصر  2011/06/30 احمد احمد دمحم حسانین 1193503 كفـءكفـء1502011/07/03 معلم

غرب البنوان  ع ت أ 2011/06/30 احمد اسماعیل على خضر 2169870 كفـءكفـء1512011/07/03 معلم

الثمانین للتعلیم االساسى 2011/06/30 احمد سمیر احمد ابو شعیشع 1193473 كفـءكفـء1522011/07/03 معلم

االحرار 2010/01/12 احمد صالح ابوشعیشع احمد 2204376 كفـءكفـء1532011/03/14 معلم
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الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/03/01 احمد عبد الفتاح صالح ابراھیم 1193543 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

2011/03/01 االبتدائیة٧٧قریة  احمد عبدالحمید دمحم ابراھیم 2204499 كفـءكفـء1552011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد عبداللة الشربینى شحاتة 2205366 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

التربیة الفكریة 2011/03/01 احمد عبدهللا على حموده 1607941 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 احمد عزت دمحم عبد الكریم 1190293 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

المناوفة الجدیدة 2011/06/30 احمد على ابراھیم بدوي 1600133 كفـءكفـء1592011/07/03 معلم

ناصر الغربیة ثان 2011/03/01 احمد على السید دمحم 2204843 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  احمد علي احمد علي 2204410 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

شرق البنوان تعلیم اساسى ع 2011/03/01 احمد فرحات یونس مرعى 2210563 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

الخمسین تعلیم اساسى ب 2011/06/30 احمد متولي  سالم عبد السالم 2202984 كفـءكفـء1632011/07/03 معلم

اصالح الحامول 2011/06/30 احمد دمحم السید سیف عبد السالم 2218027 كفـءكفـء1642011/07/03 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد دمحم الطحاوى سید 2208499 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 احمد مصطفى  ابراھیم عبد ربھ 2202310 كفـءكفـء1662011/03/14 معلم

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/06/30 اروى دمحم عبد السمیع احمد 2200311 كفـءكفـء1672011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/06/30 اسامة الدمراوى السید الدمراوى 1602977 كفـءكفـء1682011/07/03 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 اسامھ عبد العال عبد اللطیف عبد الفتاح 2216485 كفـءكفـء1692011/07/03 معلم

)١٠(قریة عشره  2011/06/30 اسامھ عبدالھادى عبدالقادر نصر 2204922 كفـءكفـء1702011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2470 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المجاز الشرقى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسالم السید عبد الرحمن  الشناوى 2211090 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسي اعدادى 2011/06/30 اسالم محمود عبد الحمید یوسف 2213799 كفـءكفـء1722011/07/03 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ب 2011/03/01 اسالم محمود عبدالھادى دمحم 2206407 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/06/30 اسماء  عوض  عبدهللا راشد 2204526 كفـءكفـء1742011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 أسماء إبراھیم جمیل إبراھیم 2207661 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

الثمانین للتعلیم االساسى 2011/06/30 اسماء احمد دمحم احمد 2205361 كفـءكفـء1762011/07/03 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 اسماء زكى الغریب سالم 2211323 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

٢٠قریة  2011/03/01 أسماء شعبان عبدالحمید سلیم 2204982 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 اسماء عبد الفتاح احمد غازي 2203004 كفـءكفـء1792011/07/03 معلم

2011/03/01 ع الجدیدة٧قریة  أسماء عبدالعاطي على سالمة 2210984 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/03/01 اسماء عطوة الدسوقى الحسینى 2208364 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 اسماء على فتح هللا عبدالسمیع 2006163 كفـءكفـء1822011/03/14 معلم

الزعفران بنات 2011/03/01 اسماء مجاھد احمد احمد قراقیش 2210002 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 اسماء دمحم فوزي دمحم 2191524 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 اشجان دمحم نجیب دمحم خلیفھ 2194455 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

٦٢الخاشعة  2011/06/30 اشجان یس أحمد البیلى 2205308 كفـءكفـء1862011/07/03 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 اشرف عبدالفتاح دمحم البیلى 1618649 كفـءكفـء1872011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول السحایت الثانویة 2011/03/01 اشرف عثمان غازى عثمان 1602968 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/03/01 اعتماد المرسى دمحم الذكیر 2211361 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 آالء دمحم سلیمان دمحم سلیمان 2185882 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

قلینى االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 البسیوني عبد الكریم عبد الحمید حسین 1193357 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/03/01 الزاھیة الزغبي عبد الحلیم خلف 2194957 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

الجدیة االعدادیة 2011/06/30 السعید السید السعید ھجرس 2193809 كفـءكفـء1932011/07/03 معلم

الثانویة/ صبرى القاضى االعدادیة  2011/03/01 السعید رشاد دمحم شھاب 2220335 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 السعید دمحم احمد بدوي 2206501 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  السید إبراھیم السید العوضى 2204799 كفـءكفـء1962011/07/03 معلم

2011/06/30 تعلیم أساسى ع١٣قریھ السید ابوبكر علي دمحم 2198586 كفـءكفـء1972011/07/03 معلم

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 السید الحسینى محمود مجاھد 2197627 كفـءكفـء1982011/07/03 معلم

٤٧قریة  2011/03/01 السید السعید احمد دمحم 2204514 كفـءكفـء1992011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 السید حسن السید حسن 2206567 كفـءكفـء2002011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  السید حسن على جلو 2207470 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/06/30 السید سالمة سالمة عبد هللا 2199180 كفـءكفـء2022011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 السید عبدالحلیم دمحم مصطفى 2199573 كفـءكفـء2032011/07/03 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 السید عبدالمقصود عبد المقصود دمحم 2204770 كفـءكفـء2042011/07/03 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/06/30 تعلیم اساسى ب١٣قریة  السید على السید دمحم 2204850 كفـءكفـء2052011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2010/01/11 السید دمحم احمد المرسي 1193217 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

١٧النصر  2011/06/30 السید دمحم عوض سیدأحمد 2204503 كفـءكفـء2072011/07/03 معلم

2011/06/30 االعدادیةالمشتركھ٥ تیره محطة  السید محمود ابراھیم حسن 2193791 كفـءكفـء2082011/07/03 معلم

قدماء المصریین 2011/06/30 السیده السید صبري الجمل 2202842 كفـءكفـء2092011/07/03 معلم

2011/06/30 االعدادیة٥٣مدرسة  الشحات دمحم السعید الشحات 2216980 كفـءكفـء2102011/07/03 معلم

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ب 2011/03/01 الشیماء مصطفى رسول دمحم 2164949 كفـءكفـء2112011/03/14 معلم

قلینى للتعلیم االساسى 2011/06/30 الصاوى ابوزید الصاوى متولى 2205010 كفـءكفـء2122011/07/03 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2010/05/14 العرابي أحمد بركات دمحم 1186710 كفـءكفـء2132011/07/03 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 الماظة  عبدالعزیز عطا الصاوي 2201081 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى٨قریة النبویھ سالم  السید  دمحم 2204524 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  إلھام عبدالجلیل أحمد السید 2210952 كفـءكفـء2162011/07/03 معلم

ام الشعور االم 2011/03/01 إلھام عبدالموجود عبدالحى عبدالحلیم 2207559 كفـءكفـء2172011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 الھام دمحم الدسوقي ابراھیم 2193635 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 الھامى السید دمحم ابراھیم 2205855 كفـءكفـء2192011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 أمال الدمحمي دمحم حجازي 2188869 كفـءكفـء2202011/03/14 معلم

٤٧قریة  2011/03/01 امال دمحم ابراھیم عبد الواحد 2210183 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحالفى 2011/06/30 امانى  رمضان ابراھیم الزاھى 2204903 كفـءكفـء2222011/07/03 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 امانى  مصطفى عبد الرازق عبد الجواد 2205014 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

2011/03/01 الخاشعة تعلیم اساسى٦٥ امانى حسنى دمحم غازى 2192919 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 امانى سامى دمحم رزق 1600474 كفـءكفـء2252011/07/03 معلم

زیدان 2011/06/30 أمانى عبدالقادر المھدى عبدالقادر 2205748 كفـءكفـء2262011/07/03 معلم

الجدیة االبتدائیة تعلیم اساسى٤٧ق  2011/03/01 أمانى عرفة عوض عطیة 2204515 كفـءكفـء2272011/03/14 معلم

ذیدان االبتدائیة 2011/03/01 امانى دمحم احمد شبانة 2209308 كفـءكفـء2282011/03/14 معلم

االبعادیة البحریة 2011/03/01 اماني بدراوي موسي دمحم 1193222 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

الكفر الشرقى 2011/06/30 اماني عادل علي مصطفي 2006369 كفـءكفـء2302011/07/03 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 أماني عبد الحلیم محمود دمحم 2185871 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  امل ابراھیم نصر السید 2197850 كفـءكفـء2322011/07/03 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/03/01 أمل حسین عبدالجواد أبوالوفا 2200840 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

السالھیب 2011/03/01 أمل حلمى البدراوى عبدالقادر 2207488 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 امل صابر على ابو طالب 2188691 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 امل ضیاء الدین احمد متولى 1607872 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

الظافر لریاض االطفال 2011/03/01 امل عادل السید فراج 1600264 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

قلینى للتعلیم االساسى 2011/03/01 امل عزت عبد الحمید على 2210073 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم

-----------------------------------
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الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 امل فوزى یوسف النحراوى 1617202 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 امل دمحم عبد الواحد السیسى 2210375 كفـءكفـء2402011/07/03 معلم

السمراء 2011/03/01 امل دمحم عبدالقادر الدسوقى 2198636 كفـءكفـء2412011/03/14 معلم

فصول غرب تیرة التجاریة المشتركة 2011/06/30 امنة دمحم عبدالمجید ضیف اللة 2205827 كفـءكفـء2422011/07/03 معلم

2011/03/01 كوم الحجر الثانویة الزراعیة امیر ممدوح دمحم صبرة 2204417 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

ابو سكین 2011/03/01 امیرة  جابر على عبد الرازق 2199709 كفـءكفـء2442011/03/14 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/03/01 امیرة ابراھیم دمحم رمضان 2208528 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 أمیرة السید فوزى أحمد 2210904 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

أ ع-الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/03/01 امیرة رمضان الزناتى الدسوقى 2199294 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 امیرة شعبان عبدالحمید دمحم 2206546 كفـءكفـء2482011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 امیرة فرید دمحم عبید 2201622 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/06/30 امیرة دمحم  طلحة مصطفى عامر 2205041 كفـءكفـء2502011/07/03 معلم

الشھید دمحم رضا الشناوى الصناعیة بنات 2011/06/30 امیرة مصطفى كمال عبدالقوى 1618656 كفـءكفـء2512011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر 2011/06/30 امیره مصطفي اسماعیل ابوزید 2216700 كفـءكفـء2522011/07/03 معلم

٣٦قریة  2011/06/30 امیمة دمحم عبدالراضى دمحم 2204481 كفـءكفـء2532011/07/03 معلم

عزبة صالح 2011/06/30 امیمھ دمحم ابراھیم عابدین 2216948 كفـءكفـء2542011/07/03 معلم

2011/06/30 الزعفران الثانویة المشتركة امین حامد عبدهللا دمحم 2204427 كفـءكفـء2552011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

تعاون اول االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 امینة عبد الحلیم مصطفي عبد العزیز 2205051 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 انجا احمد عبد الرازق على 2210391 كفـءكفـء2572011/07/03 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/06/30 انجى اسماعیل احمد ابراھیم 2206611 كفـءكفـء2582011/07/03 معلم

2011/03/01 الزعفران الثانویة المشتركة انجي السید غنیم احمد 2202939 كفـءكفـء2592011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 انیس عبدالرحمن دمحم  شاھین 1614899 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

العشریة الصغرى للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 ایات صابر دمحم طة 2206413 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

المجاز الغربى ب 2011/06/30 ایمان  ابو المعاطي كامل الغمراوي 2214247 كفـءكفـء2622011/07/03 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/06/30 إیمان  حجازى حامد حجازى 2204511 كفـءكفـء2632011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 ایمان  عبد الحلیم عبد الفتاح حسن 2216460 كفـءكفـء2642011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 ایمان  مصطفي صالح عبدالوھاب 2201719 كفـءكفـء2652011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 إیمان إبراھیم عبد المقصود فتح هللا شعیب 2185918 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان السید دمحم الزعیم 2185895 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

ام الشعور االم 2011/03/01 ایمان السید دمحم حسن شواف 2202933 كفـءكفـء2682011/03/14 معلم

االمل للصم بالزعفران 2011/03/01 ایمان بسیونى حسن عبدالقادر 2206467 كفـءكفـء2692011/03/14 معلم

تعاون اول االعدادیة تعلیم اساسى 2011/06/30 ایمان شوقى عطاالللة ابراھیم 2205743 كفـءكفـء2702011/07/03 معلم

زوبع 2011/06/30 ایمان عبد الرحیم عبد الرحمن دمحم 2206312 كفـءكفـء2712011/07/03 معلم

االصالح 2011/06/30 ایمان عبد هللا دمحم الدالي 2194990 كفـءكفـء2722011/07/03 معلم
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الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 ایمان فتحى غیط عبدهللا 2209192 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

العنتراوى ع ت أ 2011/06/30 ایمان مصطفى عبد هللا ابراھیم 2210515 كفـءكفـء2742011/07/03 معلم

الخمسین تعلیم اساسى ب 2011/03/01 إیمان نبیل أبوالفتوح یوسف 2205346 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 ایمن انیس حامد عبد الرحمن 2200338 كفـءكفـء2762011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 أیمن انیس عبدهللا عطاهللا 2204941 كفـءكفـء2772011/03/14 معلم

٤٧قریة  2011/06/30 ایمن شعبان دمحم على 2199329 كفـءكفـء2782011/07/03 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 ایمن عزت عبد الحمید علي 2199010 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

٨قریة  2011/03/01 ایمن غازي حسن محمود 2206369 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

االعدادیة الجدیدة المشتركة)٢٠(قریة  2011/03/01 ایمن فتحي عبد اللطیف مجاھد 1191204 كفـءكفـء2812011/03/14 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/03/01 ایناس عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار 2200864 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 آیھ فتحي دمحم ابراھیم 2215032 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

ناصر األم للنعلیم االساسىاعدادى 2011/06/30 ایھاب عیدالمنعم دمحم على 2204463 كفـءكفـء2842011/07/03 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال٧قریة  باسمھ عوض حسن سید احمد 2200296 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 بثینھ دمحم حلمي ذكي 2217973 كفـءكفـء2862011/07/03 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 بدران بدران بدیر المرسى 2199027 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

2011/03/01 الجدیة االعدادیة تعلیم اساسى٤٤قریة  بدیر السید بدیر عرفات 2202348 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

صبرى  القاضى  االعدادیھ  الثانویة 2011/06/30 بسمة فوزى عبدالبارى  السید غبور 2197219 كفـءكفـء2892011/07/03 معلم
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قدماء المصریین 2011/06/30 بسمة دمحم عبدالغنى الرفاعى 2205391 كفـءكفـء2902011/07/03 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/03/01 بسمة مسعود سلیمان البساطى 1570061 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

القلیعھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 بسمھ دمحم عبد الحمید الحسنین 2185701 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

2011/06/30 ت أ٨٣خالد بن الولید ق بكر عبدالرحمن دمحم درویش 2202891 كفـءكفـء2932011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 بھیھ ابراھیم یوسف ابراھیم 2214639 كفـءكفـء2942011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 بوسى دمحم دمحم عبد الحافظ 2194533 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ع٥٩ قریة تامر ابراھیم  متولى عید عزاز 2211214 كفـءكفـء2962011/07/03 معلم

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/03/01 تامر قابیل بشري جرجس 2006205 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 تامر لطفى دمحم عبدالقادر 1617187 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

القلیعة 2011/06/30 تامر دمحم عبد الفتاح ابراھیم 2214599 كفـءكفـء2992011/07/03 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 تامر وحید ابراھیم السید 2206588 كفـءكفـء3002011/07/03 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 تحیة دمحم عبد المقصود رمضان 2210404 كفـءكفـء3012011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر  لریاض االطفال 2011/03/01 تقیة دمحم على غازى 2194448 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

الوحدة بالحجر 2011/06/30 توفیق السعید احمد ابوالعز 2198565 كفـءكفـء3032011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 توفیق السید على احمد 2206527 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

الحامول بنین 2010/05/20 جالل أحمد السید قاسم 2188703 كفـءكفـء3052011/07/03 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 جالل محجوب السید على الرفاعى 2210145 كفـءكفـء3062011/03/14 معلم
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2011/03/01 الجدیة٦٣قریة جمال سعد عبد الحمید عبد الرؤف 2202966 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

)١٠(قریة عشره  2011/03/01 جمال شعبان احمد مصطفي 2205064 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

2011/03/01 تعلیم أساسى ع١٣قریھ جمعة  دمحم یوسف دمحم 2198549 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٦الطرفایة  جمعة معاطى عبدالعظیم معاطى 2204970 كفـءكفـء3102011/07/03 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/06/30 جمیلھ عطیھ احمد علي 2202957 كفـءكفـء3112011/07/03 معلم

السالھیب 2011/06/30 جھاد دمحم مصطفي دمحم 1193446 كفـءكفـء3122011/07/03 معلم

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 جیھان ابراھیم عبد الفتاح البسیونى 2200414 كفـءكفـء3132011/07/03 معلم

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/06/30 جیھان دمحم عنتر مجاھد 2200232 كفـءكفـء3142011/07/03 معلم

٥٣قریة  2011/03/01 حاتم  دمحم عبد العزیز یوسف 2006343 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

2011/03/01 ت أ٨٣خالد بن الولید ق حاتم عاشور احمد العراقى 2205016 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

المجاز الشرقى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 حاتم عبد هللا ناجي عبد هللا 2199852 كفـءكفـء3172011/07/03 معلم

2011/06/30 كوم الحجر الثانویة الزراعیة حامد جالل حامد حامد 2204474 كفـءكفـء3182011/07/03 معلم

السمراء 2011/03/01 حسام  السید على عبد هللا 2211412 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 حسام ابراھیم رزق الدغیدى 2200999 كفـءكفـء3202011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 حسام البیومى احمد دمحم 2198631 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 حسام الدین فخرى احمد دمحم 2214189 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام كمال أحمد عبدهللا 1601442 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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قلینى االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 حسام دمحم مندور دمحم 2201841 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

٦٢الخاشعة  2011/06/30 حسن إبراھیم عوض إبراھیم 2205037 كفـءكفـء3252011/07/03 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/06/30 حسن عبد الرازق المصلحي بسیوني 2214222 كفـءكفـء3262011/07/03 معلم

)لغات ( التجریبیة  ریاض اطفال بالزعفران  2011/06/30 حسناء فوقى حسن حسین 2195249 كفـءكفـء3272011/07/03 معلم

ریاض األطفال بكوم الحجر 2011/03/01 حسناء محمود مصطفى على عرفة 2194525 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 حسین كامل حسین دمحم 2210483 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  حسین محمود جمعة خضر 1599779 كفـءكفـء3302011/07/03 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/03/01 حسین محمود كامل امین 2202208 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 حمادة ابراھیم عبدالنبى ابراھیم 2206449 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

٥الطرافیة  2010/05/12 حمادة الدسوقى إ براھیم سعد 2205217 كفـءكفـء3332011/07/03 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 حمادة عاطف نعمان دمحم 2205055 كفـءكفـء3342011/07/03 معلم

قدماء المصریین 2011/03/01 حمادة عبد النعیم عبدهللا دمحم 2206424 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

السمراء 2011/06/01 حمادة على الدسوقى القطورى 2199045 كفـءكفـء3362011/06/12 معلم

2011/06/30 ع الجدیدة٧قریة  حمادة على سالم على 2197746 كفـءكفـء3372011/07/03 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسي اعدادى 2011/06/30 حمادة دمحم دمحم حیزة 2197203 كفـءكفـء3382011/07/03 معلم

زیدان 2011/06/30 حماده عبدالھادى السید على 1189772 كفـءكفـء3392011/07/03 معلم

2011/06/30 ت أ٨٣خالد بن الولید ق حماده ماھر السید سالمھ 2213869 كفـءكفـء3402011/07/03 معلم
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األعلي

الحامول الجدیدة 2011/06/30 حنان  عبدهللا عبدالعزیز یوسف 2205043 كفـءكفـء3412011/07/03 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 حنان ابراھیم على الزمیتى 2202288 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 حنان احمد السید عید 2214743 كفـءكفـء3432011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 حنان توفیق عبد العزیز غازى 2200209 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/06/30 حنان طھ الصاوى طھ 1600378 كفـءكفـء3452011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 حنان عز الرجال الشربینى  احمد 2211016 كفـءكفـء3462011/03/14 معلم

االصالح 2011/06/30 حنان دمحم عوض خالد 2214697 كفـءكفـء3472011/07/03 معلم

2011/03/01 الزعفران الثانویة المشتركة حنان مصباح عبدالسالم دمحم 1608032 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 خالد الدسوقى عبد اللطیف الدسوقى 2211402 كفـءكفـء3492011/06/30 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 خالد الرفاعي دمحم احمد 2201789 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 خالد السید سالم حجازي 1191228 كفـءكفـء3512011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة خالد محمود دمحم شلبیة 2200955 كفـءكفـء3522011/07/03 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/03/01 خضره دمحم على حطب 2187051 كفـءكفـء3532011/03/14 معلم

2011/06/30 تعلیم اساسى٥٤عبد الرحمن الدسوقى قریة  خلیفة دمحم ابراھیم خلیفة 2205028 كفـءكفـء3542011/07/03 معلم

2011/03/01 تعلیم أساسى ع١٣قریھ خیري  عبد هللا  الشحات الشحات 2194523 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

ناصر الغربیة ثان 2011/06/30 دالیا حمیدة كریم ھیسھ 1193529 كفـءكفـء3562011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 دالیا عبد الحكیم عبد المحسن علي 2199734 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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األعلي

الحامول بنات 2011/03/01 دالیا على حسن على 2197834 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/03/01 دالیا عمران عباس حسین 2225248 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

2011/03/01 ع الجدیدة٧قریة  دعاء ابوالیزید احمد دمحم 1601153 كفـءكفـء3602011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 دعاء احمد عبد القوى محمود 1193305 كفـءكفـء3612011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 دعاء احمد علي حامد 2206415 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 دعاء السید دمحم ابراھیم 2205287 كفـءكفـء3632011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 دعاء القصبى عبد المجید السید 2192800 كفـءكفـء3642011/07/03 معلم

الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/03/01 دعاء سامى حافظ مجاھد 2184552 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 دینا  الحسن على  سعد الدین تفادى 2193568 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

غرب البنوان  ع ت أ 2011/03/01 دینا حسین البدراوى حسین 1601229 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 ذكاء دمحم ابراھیم عبدالمنعم 2200866 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

2011/03/01 االعدادیة٧مدرسة قریة  رامي دمحم دمحم یوسف 2218627 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

الوحدة بالحجر 2011/03/01 رانده كامل عطا شبكة 1187508 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

غرب البنوان تعلیم أساسى 2011/06/30 رانیا السید علي السید 2208176 كفـءكفـء3712011/07/03 معلم

االصالح 2011/06/30 رانیا حامد دمحم النادى 1601525 كفـءكفـء3722011/07/03 معلم

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 رانیا حلمى یوسف سالم 2204736 كفـءكفـء3732011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 رانیا حمدتھ اسماعیل على 2204837 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم
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الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 رانیا كامل حسن عبدالفتاح 2201659 كفـءكفـء3752011/07/03 معلم

االبعادیة البحریة 2011/03/01 رانیا دمحم ابراھیم علي 2200873 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/03/01 رانیا دمحم ابراھیم دمحم 2201073 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

عزبة سعد 2011/03/01 راویة جالل عبد الرازق شتا 2199335 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

الحامول الجدیدة 2011/06/30 رباب ابراھیم یوسف ابراھیم 2213996 كفـءكفـء3792011/07/03 معلم

السالھیب 2011/06/30 رباب رضا حمدي عباس 2218000 كفـءكفـء3802011/07/03 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 رباح موسى ابوالعنین دمحم 2197835 كفـءكفـء3812011/07/03 معلم

2011/03/01 الشرفاء للتعلیم االساسى ع٦٤قریة ربیع حمدان ھارون  عطیة الغبور 2202990 كفـءكفـء3822011/03/14 معلم

الحامول المھنیة الحالفى 2011/06/30 رتیبھ البسیوني على البسیوني 2200970 كفـءكفـء3832011/07/03 معلم

الحامول/غرب المنصور٦٩قریھ 2011/03/01 رجائي السید ابوالعز دمحم 2197310 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 رحاب صبرى المعداوى العجمى 2204752 كفـءكفـء3852011/07/03 معلم

الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/03/01 رحاب مسعود دمحم السید 2200238 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

عزبة صالح 2011/03/01 رحاب مصطفى شفیق عبدهللا 2222357 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/06/30 رحاب ممدوح على العبادى 1191243 كفـءكفـء3882011/07/03 معلم

العنتراوى ع ت أ 2011/03/01 رحمھ فھمي رأفت عرفات 2006252 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/03/01 رزقة المتولى دمحم المھدي 2199004 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

الدكتور المفتى 2011/03/01 رشا  عباس عبد القوى ابوزید 2206430 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم
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الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 رشا  محمود عبد الجواد بسیونى 2200225 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

مصنع السكر للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 رشا احمد توفیق الدسوقي 2200855 كفـءكفـء3932011/07/03 معلم

العنتراوى ع ت أ 2011/06/30 رشا السید على دمحم 2205259 كفـءكفـء3942011/07/03 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 رشا سید موسى رزق 2210193 كفـءكفـء3952011/03/14 معلم

الجدیة االعدادیة 2011/06/30 رشا طلعت على موسى 2211001 كفـءكفـء3962011/07/03 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 رشا عبد البارى حسن یوسف 1190568 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

٢٠قریة  2011/03/01 رشا عبدالفتاح عبدالعلیم رجب 2208515 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

اصالح الحامول 2011/06/30 رشا علي دمحم مجاھد 2197262 كفـءكفـء3992011/07/03 معلم

عزبة صالح 2011/03/01 رشا عوض سعد عوض 2195786 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 رشا عید سلیمان علي الحمادي 2191296 كفـءكفـء4012011/07/03 معلم

الحامول بنین 2011/03/01 رشا فرید دمحم عبید 2201611 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

تریان لریاض االطفال ت أ 2011/06/30 رشا دمحم احمد عبد الرحیم 2191527 كفـءكفـء4032011/07/03 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 رشا دمحم حسین حسن 2216622 كفـءكفـء4042011/07/03 معلم

2011/03/01 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  رشا دمحم سید دمحم 1601254 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

الحاج دمحم شمس الدین لریاض االطفال 2011/06/30 رشا دمحم دمحم دمحم ابو خشبھ 2200227 كفـءكفـء4062011/07/03 معلم

الحالفى 2011/03/01 رشا مصباح عبد القوي احمد 1193204 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 رشدي نصرت دمحم اللبیشي 2014662 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

غرب تیرة تعلیم اساسي اعدادى 2011/03/01 رشوان  عبد الحمید  رشوان  حمیده 2211304 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/06/30 رضا  محسن عبدالسالم دمحم 2195891 كفـءكفـء4102011/07/03 معلم

الظافر 2011/03/01 رضا بیومى عبدالمولى شحاتة 2206402 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/06/30 رضا حلمي السید دمحم 2214576 كفـءكفـء4122011/07/03 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى٧قریة  رضا حموده حموده علي 2202228 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

أ ع-الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 رضا عادل المنشاوى عبدالقادر 1606678 كفـءكفـء4142011/07/03 معلم

٤٧قریة  2011/03/01 رضا دمحم عبد الرازق  ابراھیم 2203038 كفـءكفـء4152011/03/14 معلم

2011/03/01 كوم الحجر الثانویة الزراعیة رضینھ رضا عنتر دمحم 2191507 كفـءكفـء4162011/03/14 معلم

ام الشعور االم 2011/06/30 رقیھ المعداوي دمحم السید 2216964 كفـءكفـء4172011/07/03 معلم

2011/06/30 االعدادیھ المشتركة٧٨قریة  رمزي دمحم دمحم الشامي 2197308 كفـءكفـء4182011/07/03 معلم

2011/06/30 الجدیة٦٣قریة رمضان عبد الھادي  دمحم طایل 2202963 كفـءكفـء4192011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 رھام سمیر دمحم عمران 1607969 كفـءكفـء4202011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١١قریة  رؤیات السید عبد اللطیف دمحم 2194385 كفـءكفـء4212011/03/01 معلم

قلینى االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 ریحاب السید مصباح ضبیش 2205934 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 ریحاب فائق عبدالغنى عبدالخالق 2205281 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

الكفر الشرقى 2011/06/30 ریحانھ كرم عبد المجید یوسف 2215042 كفـءكفـء4242011/07/03 معلم

زوبع 2011/06/30 ریرى على طلبة المرسى 2205867 كفـءكفـء4252011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

قدماء المصریین 2011/03/01 ریم محمود دمحم العقباوى 2186399 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 زھراء وجیھ دمحم الدسوقى 1193460 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/06/30 زوقت شوقي دمحم غانم 2198516 كفـءكفـء4282011/07/03 معلم

ذیدان االبتدائیة 2011/03/01 زینب الرفاعى منصور عبدالمجید 2198600 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

عزبة سعد 2011/06/30 زینب الشحات دمحم دمحم 1593154 كفـءكفـء4302011/07/03 معلم

العشریةالصغرى تعلیم أساسى االعدادیة 2011/03/01 زینب عبدالحمید السعید رجب 2197102 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

الحامول المھنیة الحالفى 2011/03/01 زینب علي المغازي خلیل 1193287 كفـءكفـء4322011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 زینیب على زھران تمیم 2205316 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 سارة على  دمحم رزق 2202932 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 سالى مجدى صبحى جرجس 2185922 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/06/30 سامح ابراھیم دمحم قشطھ 2214827 كفـءكفـء4362011/07/03 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 سامح ابراھیم محمود ابراھیم 2193669 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 سامح السید حامد عطیة 2207399 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

فصول غرب تیرة التجاریة المشتركة 2011/06/30 سامح عطیھ عید ھجرس 2214185 كفـءكفـء4392011/07/03 معلم

المجاز الشرقى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سامح دمحم علي السید أحمد 1190041 كفـءكفـء4402011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة١٧النصر  سامى جالل ابراھیم یوسف 2206318 كفـءكفـء4412011/07/03 معلم

٦٢الخاشعة  2011/06/30 سامى عباس عبد الحمید مرسى 2200561 كفـءكفـء4422011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ع 2011/03/01 سامى دمحم سلیمان السید 2210423 كفـءكفـء4432011/03/14 معلم

القلیعھ االعدادیة المشتركة 2010/01/12 سامى مصباح عبدالكریم مصباح 1617433 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

الكفرالشرقى الثانویةالمشتركھ 2011/03/01 سامیة السعید دمحم مصطفى 2198640 كفـءكفـء4452011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 سامیة بركات سالمة حسن 2205359 كفـءكفـء4462011/07/03 معلم

الوحدة بالحجر 2011/06/30 سامیة جمال عبدالفتاح جاد 2198558 كفـءكفـء4472011/07/03 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 سامیة محمود مصطفى على 2205050 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

قدماء المصریین 2011/03/01 سامیھ  رمضان احمد بیلى 2195881 كفـءكفـء4492011/03/14 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 سحر سید دمحم مصطفى احمد الجندي 2205322 كفـءكفـء4502011/07/03 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 سحر عبد الناصر نعمان دمحم 2241589 كفـءكفـء4512011/07/03 معلم

الزعفران بنات 2011/03/01 سحر عوض عبدالخالق بسیونى 1614985 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 سحر محمود دمحم العقباوي 1600498 كفـءكفـء4532011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/06/30 سحر مخیمر عبد العزیز حسن 2218355 كفـءكفـء4542011/07/03 معلم

قوتة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 سعاد دمحم دمحم حجازي 2208179 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٧٧قریة  سعد سالم ابراھیم عامر 2218358 كفـءكفـء4562011/07/03 معلم

العشریة الكبرى 2011/03/01 سعد علي مندور موسي 2194343 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

الجدیة االبتدائیة تعلیم اساسى٤٧ق  2011/03/01 سعد محمود عثمان دمحم نعیم 2194973 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/03/01 سعده دمحم عبدالسمیع السعداوي 2006189 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2487 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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تاریخ 
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األعلي

ریاض األطفال بكوم الحجر 2011/03/01 سلوى الشافعى عبد الجواد دمحم 2194534 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 سلوى عاطف سعید ابراھیم 2194522 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

زوبع 2011/06/30 سلیمان محمود عبد الحمید سلیمان 2214233 كفـءكفـء4622011/07/03 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/06/30 سماح السعید علي دمحم شعالن 2202949 كفـءكفـء4632011/07/03 معلم

العنتراوى 2011/03/01 سماح السید السید عبد العال 1188287 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/06/30 سماح الصباحى دمحم عبید 2205313 كفـءكفـء4652011/07/03 معلم

الطیبة 2011/06/30 سماح رمضان عبد العزیز دمحم 2206355 كفـءكفـء4662011/07/03 معلم

شرق البنوان تعلیم اساسى ب 2011/06/30 سماح عبدالھادي السید علي علي 2202805 كفـءكفـء4672011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 سماح عوض خفاجى عصر 2202940 كفـءكفـء4682011/07/03 معلم

تریان لریاض االطفال ت أ 2011/06/30 سمر جمعة عبد الشافى على 2194798 كفـءكفـء4692011/07/03 معلم

صبرى  القاضى  االعدادیھ  الثانویة 2011/03/01 سمر دمحم ضیف فرحات 2211026 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 سمیة دمحم حسن دمحم 2203059 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 سمیرة سمیر عطیة جرجس 2205331 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى٨قریة سمیرة عبدهللا عبدالعزیز المرسى 2204898 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٧٧قریة  سمیره دمحم ابراھیم محمود 2214248 كفـءكفـء4742011/07/03 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/06/30 سناء احمد حافظ احمد 2185471 كفـءكفـء4752011/07/03 معلم

الثمانین للتعلیم االساسى 2011/06/30 سناء محمود غازي الحطاوي 1193135 كفـءكفـء4762011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحامول الثانویة بنین 2011/06/30 سناء نبیل دمحم مرسي 2214513 كفـءكفـء4772011/07/03 معلم

القلیعة 2011/03/01 سند صدیق السید عبدالمجید 2206384 كفـءكفـء4782011/03/01 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 سندریال عبد المطلب دمحم عبد المطلب 2200957 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

العنتراوى 2011/06/30 سھا الدسوقى ابراھیم  الدسوقى 2204467 كفـءكفـء4802011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 سھام سامى دمحم رزق 2205397 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 سھام سالمة احمد ابراھیم 2206440 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

اصالح الحامول 2011/03/01 سھام عبدالجواد ابراھیم رمضان 2205371 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 سھام یوسف السید احمد 2218104 كفـءكفـء4842011/07/03 معلم

الوحدة بالحجر 2011/03/01 سوریا سمیر عبدالوھاب حمد 2201534 كفـءكفـء4852011/03/14 معلم

الكفرالشرقى الثانویةالمشتركھ 2011/06/30 سومة صبحى دمحم عبد العال 1187191 كفـءكفـء4862011/07/03 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/03/01 سومة دمحم دمحم ابو النجا 2202216 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 سومھ رشدى دمحم ابراھیم 2198975 كفـءكفـء4882011/07/03 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 سونھ كمال عبد الحي سالم 2006327 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

ابو سكین 2011/03/01 سونیھ حسن على سالم 2205384 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

الحاج دمحم شمس الدین االعدادیة ت أ 2011/03/01 شادیة عثمان عبدالمقصود عثمان 2208535 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

ابو سكین 2011/06/30 شادیة یوسف عوض عبدالحلیم 2205392 كفـءكفـء4922011/07/03 معلم

الجدیة االبتدائیة تعلیم اساسى٤٧ق  2011/03/01 شریف السید عبدالفتاح الشیشینى 1192065 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تعاون اول االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 شریف عبد اللطیف دمحم إبراھیم 2204907 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/06/30 شریف عبد المعطي عبد الجواد ابراھیم 2216631 كفـءكفـء4952011/07/03 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 شریفة البدراوى بدران احمد 2201580 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

زیدان 2011/03/01 شرین  عبد العزیز دمحم دمحم 2211057 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

الزعفران بنین 2011/03/01 شرین حامد سالم بدوي 2206572 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

٦٢الخاشعة  2011/03/01 شرین حسن محروس حسانین 2200558 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 شرین صابر عبد القادر السید 2194485 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 شرین فؤاد فتحى مصطفى 2204734 كفـءكفـء5012011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 شریھان عبد السالم عبد السالم على 2194415 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١١قریة  شعبان عبد الفتاح عبد الرحمن الصاوي 1191903 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  شیرین السعودى عبد الواحد غازى 2197119 كفـءكفـء5042011/07/03 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 شیرین السید عبدالمقصود السید 2168384 كفـءكفـء5052011/07/03 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 شیرین دمحم عبد العظیم احمد 2213771 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 شیرین دمحم محمود على 1615025 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

مصنع السكر للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 شیماء ابراھیم دمحم ابراھیم 2202951 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

الطیبة لریاض االطفال 2011/03/01 شیماء ابو المجد ابراھیم ابو المجد 2200217 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 شیماء المغازى حسن المغازي 2198990 كفـءكفـء5102011/07/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المجاز الشرقى االعدادیة المشتركة 2011/06/30 شیماء حسن دمحم أحمد 2197209 كفـءكفـء5112011/07/03 معلم

ذیدان االبتدائیة 2011/06/30 شیماء سمیر عوض ابراھیم 2205059 كفـءكفـء5122011/07/03 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 شیماء عبد اللطیف دمحم إبراھیم 2204742 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 شیماء عبدالغفار عبدالقادر الصیفى 2208484 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

فلایر االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 شیماء عبدهللا عطوة عبدالعال 1608071 كفـءكفـء5152011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 شیماء دمحم حلمى دمحم 2195838 كفـءكفـء5162011/03/14 معلم

الشھید دمحم رضا الشناوى الصناعیة بنات 2011/03/01 شیماء دمحم خلیل على 1193272 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة٦الطرفایة  شیماء دمحم دمحم عبدالحافظ 2210921 كفـءكفـء5182011/03/01 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 صابر دمحم حسن ابو الجدایل 2204974 كفـءكفـء5192011/07/03 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 صابرین السید دمحم سیداحمد 2206486 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

٥الطرافیة  2011/06/30 صادق دمحم صادق دمحم عوض 2214610 كفـءكفـء5212011/07/03 معلم

٩المدینة المنورة ق 2011/06/30 صالحة دمحم دمحم بسیونى 1601029 كفـءكفـء5222011/07/03 معلم

2011/03/01 الجدیة االعدادیة تعلیم اساسى٤٤قریة  صباح عبدهللا عبدالرحیم الطیب 2209337 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ب 2011/06/30 صباح عبدالھادى  السید على 2204487 كفـءكفـء5242011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة صباح دمحم محمود السید 2198644 كفـءكفـء5252011/07/03 معلم

2011/03/01 الزعفران الثانویة المشتركة صبحى  فتحى  السید  ابو الفتوح 2211392 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

صبرى  القاضى  االعدادیھ  الثانویة 2011/03/01 صبر فؤاد السید على 1193198 كفـءكفـء5272011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 صبرین صالح الغریب المتولي 2202962 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم

2011/06/30 كوم الحجر الثانویة الزراعیة صفوت دمحم احمد عبدالعال 1606637 كفـءكفـء5292011/07/03 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 صفیھ عطیھ علي عطیھ 2202954 كفـءكفـء5302011/07/03 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/03/01 طارق حمدین احمد دمحم 2206420 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

عزبة صالح االعدادیة 2011/03/01 طارق عبد اللطیف سالم عید 2206505 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 طاھر احمد فؤاد أبوزید حسن 2198494 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

الزعفران بنین 2011/06/30 عادل دمحم صدیق دمحم 2207590 كفـءكفـء5342011/07/03 معلم

زیدان 2011/03/01 عاصم عبدالحمید مصباح سعد 1618671 كفـءكفـء5352011/03/14 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 عاصم فوزي عبدالباري السید 2197314 كفـءكفـء5362011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 عاطف انور السعید السید 1608161 كفـءكفـء5372011/03/14 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 عاطف على المعداوى دمحم 2188711 كفـءكفـء5382011/07/03 معلم

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/03/01 عایدة العتریس دمحم سعد 2205294 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٤٥الشراقوة  عبد الحلیم  دمحم عبد الحلیم غریب 2211486 كفـءكفـء5402011/07/03 معلم

مصنع السكر للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 عبد الرحمن سعد عبد الرحمن ابراھیم 2206493 كفـءكفـء5412011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٧٨قریة  عبد السالم ابراھیم دمحم علي 1193257 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

ناصر الغربیة ثان 2011/03/01 عبد القادر حماده عبد القادر سالم 1192123 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

2011/06/30 ع الجدیدة٧قریة  عبد هللا حسن عبد المغني عبد المقصود 1188792 كفـءكفـء5442011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فلایر االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 عبد هللا فتحى احمد دمحم 1190760 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ع٥٩ قریة عبد هللا دمحم دمحم كنانى 2201058 كفـءكفـء5462011/07/03 معلم

الثانویة/ صبرى القاضى االعدادیة  2011/06/30 عبد هللا مسعد حامد غازي 2213836 كفـءكفـء5472011/07/03 معلم

المناوفة الجدیدة 2011/06/30 عبد هللا نسیم عبد هللا رجب 2199419 كفـءكفـء5482011/07/03 معلم

مصنع السكر للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 عبد المنعم احمد دمحم سلیم 2214206 كفـءكفـء5492011/07/03 معلم

قلینى للتعلیم االساسى 2011/06/30 عبد المنعم صالح احمد علي 2217960 كفـءكفـء5502011/07/03 معلم

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/07/03 عبد المنعم عباس عبد الرازق عبد الجواد 2194400 كفـءكفـء5512011/07/03 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 عبد الناصر  صبحي حسین التاعب 2006215 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 عبد ربھ عوض حسین مرجان 2199343 كفـءكفـء5532011/07/03 معلم

١٧النصر  2011/06/30 عبدالحى محمود عبدالحى احمد 1599824 كفـءكفـء5542011/07/03 معلم

فصول غرب تیرة التجاریة المشتركة 2011/06/30 عبدالرؤف فؤاد عبدالرؤف سید احمد 1599872 كفـءكفـء5552011/07/03 معلم

2011/03/01 تیرة٦و٥قریة  عبدالسالم مبروك عبد الحمید نوفل 2202371 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

الخاشعة 2011/06/30 عبدهللا احمد السید موسى 2229167 كفـءكفـء5572011/07/03 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 عبدهللا عبدالحلیم العطافى غازى 1603139 كفـءكفـء5582011/07/03 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبدالناصر عبدالعظیم متولى شمس الدین 1599729 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 عبدالھادى عبدالعظیم عبدالھادى خطاب 2204986 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 عبیر  عبد السالم ابو العنین  بدر 2203053 كفـءكفـء5612011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2493 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 عبیر احمد دمحم عبدالحمید 1600503 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

عزبة صالح االعدادیة 2011/03/01 عبیر راغب السید بسھ 1614902 كفـءكفـء5632011/03/14 معلم

الحامول/غرب المنصور٦٩قریھ 2011/03/01 عبیر شحاتھ السید محمود 1614981 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

صبرى  القاضى  االعدادیھ  الثانویة 2011/06/30 عبیر طلبھ ابراھیم حسن 2210437 كفـءكفـء5652011/07/03 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 عبیر غازي اسماعیل عبد الھادي 2214760 كفـءكفـء5662011/07/03 معلم

2011/03/01 الجدیةاالبتدائیة تعلیم اساسى٤٤قریة  عبیر دمحم عبدالوكیل غالى 2220039 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

ریاض األطفال بكوم الحجر 2011/03/01 عز عبدالفتاح بدیر دمحم 1600280 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

2011/06/30 االبتدائیة١٢قریة  عزة على یونس عبدالرحیم 1608107 كفـءكفـء5692011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین االعدادیة ت أ 2011/03/01 عزه حسن السید حسن 2185907 كفـءكفـء5702011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیةالمشتركھ٥ تیره محطة  عزه علي احمد دمحم 2201626 كفـءكفـء5712011/07/03 معلم

2011/03/01 الخاشفة٥٩قریة  عزه دمحم عبد الفتاح یوسف مرعى 2195266 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عزیزة الشافعى دمحم احمد 2209155 كفـءكفـء5732011/03/14 معلم

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/06/30 عزیزة عبدالمعز عبدالوھاب عامر 1603301 كفـءكفـء5742011/07/03 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عزیزة عیسى متولى األقفاصى 2207381 كفـءكفـء5752011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 عزیزه دمحم دمحم الشافعي 2218091 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/03/01 عصام على السید على 1602991 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

زوبع 2011/03/01 عصمت زید منصور علي 1593104 كفـءكفـء5782011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/06/30 ت أ٨٣خالد بن الولید ق عصمت عبدهللا عبداللطیف السید 2204480 كفـءكفـء5792011/07/03 معلم

2011/06/30 الزعفران الثانویة المشتركة عطاهللا دمحم عبدالحى سیدأحمد 2205246 كفـءكفـء5802011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ع٥٩ قریة عطیھ على عطیة عبد المعطى 2210545 كفـءكفـء5812011/07/03 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/06/30 عالء دمحم ماھر عطیة 2211480 كفـءكفـء5822011/07/03 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/06/30 علمت صابر عبد الرازق البیلي 2214657 كفـءكفـء5832011/07/03 معلم

2011/03/01 الجدیة٦٣قریة  على  بسیوني احمد على 2202952 كفـءكفـء5842011/03/14 معلم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 على احمد على المرسى 2197709 كفـءكفـء5852011/03/14 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 على سعد خلیفة عطوة 1603155 كفـءكفـء5862011/07/03 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 على محرم على دمحم 2199311 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/03/01 على دمحم على بركات 1192905 كفـءكفـء5882011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 علي احمد علي ابوشعیشع  بدران 2206431 كفـءكفـء5892011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 علیاء على دمحم وھبة 1607997 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

أ ع- ت )  ١٠(قریة عشرة  2011/06/30 عماد  السید  حامد النیلى 2211476 كفـءكفـء5912011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 عماد عبدهللا محمود جوده 2197650 كفـءكفـء5922011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 عماد دمحم بدیر عبد الحمید مرسى 2210536 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

العمرانیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/06/30 عمر صابر محمود جوھر 2214620 كفـءكفـء5942011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/03/01 عمرو احمد العدل عبد هللا 1193304 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم رضا الشناوى الصناعیة بنات 2011/03/01 عمرو السید أحمد دمحم 2205817 كفـءكفـء5962011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  عمرو السید دمحم عبدالعزیز 2204452 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 عمرو سامي فرحات عوض 2202967 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 عمرو علي المغازي خلیل 2206426 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 عمرو فرج احمد الشھاوى 2185932 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

العزبة السمراءاالبتدائیة 2011/06/30 عنایات عمر ابراھیم عبدالعاطي 2203051 كفـءكفـء6012011/07/03 معلم

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  غازى السید غازى رضوان 1606852 كفـءكفـء6022011/07/03 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 غالیة فؤاد دمحم ابراھیم 1193340 كفـءكفـء6032011/03/14 معلم

2011/03/01 ت أ٨٣خالد بن الولید ق فاتن احمد نصر عبدهللا 2203028 كفـءكفـء6042011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 فاتن السید زكى عبدون 1600237 كفـءكفـء6052011/03/14 معلم

أ ع-الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 فازینا القداحى عبدالحى دمحم 2198643 كفـءكفـء6062011/07/03 معلم

الطیبة 2011/03/01 فاطمة ابراھیم عكاشة ابراھیم 2206507 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

الزعفران بنین 2011/03/01 فاطمة السید  عبد العزیز أبو شعیشع 2197095 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

االبعادیة البحریة 2011/03/01 فاطمة رشاد ابراھیم حراز 1601088 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 فاطمة رفعت ابراھیم ابراھیم 2205038 كفـءكفـء6102011/07/03 معلم

االبعادیة البحریة 2011/03/01 فاطمة شحاتھ دمحم دمحم 1193313 كفـءكفـء6112011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/03/01 فاطمة دمحم قطب ابراھیم دمحم 2201040 كفـءكفـء6122011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/06/30 فاطمھ صالح ابراھیم البشیر 2214568 كفـءكفـء6132011/07/03 معلم

العشریة الصغرى لریاض االطفال 2011/03/01 فاطمھ عبد الرحیم عبد الحمید عبد الرحیم 2200263 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٧٨قریة  فاطمھ كامل عریف عبد العال 2213754 كفـءكفـء6152011/07/03 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 فاطمھ دمحم عبد هللا سلیمان 2213888 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

ابو سكین 2011/03/01 فایزه احمد صدیق عبدهللا 2201528 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى٥٤عبد الرحمن الدسوقى قریة  فتحي السید یحیى دمحم 2199365 كفـءكفـء6182011/03/14 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسي اعدادى 2011/06/30 فتحي دمحم فتحي دمحم ابراھیم 2201771 كفـءكفـء6192011/07/03 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى٨قریة  فتحیة دمحم على جمعة 2209211 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

الدكتور المفتى 2011/06/30 فتحیھ زغلول البیلي منصور 2214796 كفـءكفـء6212011/07/03 معلم

الدكتور المفتى 2011/03/01 فتحیھ عاطف محمود خضر 1600039 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

ناصر الجدیدة 2011/03/01 فتحیھ على توفیق موافى 1614920 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة فرج احمد عبد الفتاح جاد 2199219 كفـءكفـء6242011/07/03 معلم

الطیبة 2011/06/30 فلایر عبدالفتاح ابوزید محمود 2202969 كفـءكفـء6252011/07/03 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ب 2011/03/01 فریزة صالح الدین عبد القادر دمحم 1193575 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

2011/06/30 تعلیم اساسى ب١٣قریة  فكرى احمد فكري محمود 2204777 كفـءكفـء6272011/07/03 معلم

قدماء المصریین 2011/03/01 فكریھ  رجب  الششتاوي عبد العاطي 2199423 كفـءكفـء6282011/03/14 معلم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 فؤاد عاطف فرید منصور 2217993 كفـءكفـء6292011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ب 2011/06/30 فواكھ احمد دمحم على 2186722 كفـءكفـء6302011/07/03 معلم

اصالح الحامول 2011/03/01 فوزى بدوى خمیس علیوة 2210945 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

الزعفران بنات 2011/06/30 فوزي المرسي عبد هللا عطیھ 2214237 كفـءكفـء6322011/07/03 معلم

غرب البنوان تعلیم أساسى 2011/06/30 كاملة دمحم حامد الشربیني 2202879 كفـءكفـء6332011/07/03 معلم

المعتز االبتدائیة 2011/03/01 كریمة السید المعداوي عوض 1193536 كفـءكفـء6342011/03/14 معلم

زوبع 2011/06/30 كریمة عبدالعزیز غیط عبداللة 2205904 كفـءكفـء6352011/07/03 معلم

ابو سكین 2011/03/01 كریمة محمود سلیمان بخیت 2210556 كفـءكفـء6362011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 لبني فؤاد عبد البدیع حامد 2216683 كفـءكفـء6372011/07/03 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 لمیاء  حلمي  یوسف  سالم 2202247 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

الشھید دمحم رضا الشناوى الصناعیة بنات 2011/03/01 لمیاء دمحم السیداحمد فوده 2202281 كفـءكفـء6392011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/06/30 لمیاء دمحم عثمان المرسى 2205758 كفـءكفـء6402011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 لوزة السید عبدهللا راشد 2198543 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 ماھر  ناصر  عبدالفتاح دمحم 2211290 كفـءكفـء6422011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ماھر دمحم محمود دمحم 1601132 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

ناصر الغربیة ثان 2011/06/30 مبروكة عبدالموجود عبدالمحسن السید 2205993 كفـءكفـء6442011/07/03 معلم

الزعفران بنات 2011/06/30 متولى حسین متولى عبد الواحد 2260880 كفـءكفـء6452011/07/03 معلم

الحامول بنین 2011/03/01 مجدى عثمان دمحم عثمان 2193748 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/06/30 مجدي الحسیني دمحم علي 2194999 كفـءكفـء6472011/07/03 معلم

٢الطرفایة  2011/06/30 مجدي حسن دمحم ابو شعیشع 2214196 كفـءكفـء6482011/07/03 معلم

باب الستین بالزعفران 2011/03/01 محفوظھ احمد دمحم مصطفى 2201492 كفـءكفـء6492011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 دمحم  رشاد عرفات دمحم 2204918 كفـءكفـء6502011/03/14 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/06/30 دمحم ابراھیم دمحم علي صیام 2214645 كفـءكفـء6512011/07/03 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 دمحم اسماعیل عوض دمحم 1190140 كفـءكفـء6522011/07/03 معلم

كوم الحجر االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم الجابرى خطاب النشاوى 2210522 كفـءكفـء6532011/07/03 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم السباعى دمحم دمحم 2204484 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 دمحم السید ابراھیم حمودة 2198920 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

2011/03/01 اإلعدادیة٧٧ قریة  دمحم السید دمحم دمحم 2202958 كفـءكفـء6562011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم المرسي طلبة المرسي 2201710 كفـءكفـء6572011/03/01 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 دمحم امام طة طة 2204969 كفـءكفـء6582011/07/03 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/06/30 دمحم ثروت خلیل خلیل 2218010 كفـءكفـء6592011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ع٥٩ قریة دمحم حامد محمود الجوخي 2216477 كفـءكفـء6602011/07/03 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم حسن دمحم غانم 2202298 كفـءكفـء6612011/07/03 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم حسن مصطفى الدھمھ 1617192 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/06/30 دمحم ربیع دمحم ابراھیم 2198620 كفـءكفـء6632011/07/03 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العشریةالصغرى تعلیم أساسى االعدادیة 2011/06/30 دمحم رمضان دمحم أبو رمضان 2185863 كفـءكفـء6642011/07/03 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/03/01 دمحم زینھم عبد العزیز السید على 2199358 كفـءكفـء6652011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم سعد منصور سالمھ سید احمد 2206447 كفـءكفـء6662011/07/03 معلم

غرب البنوان  ع ت أ 2011/06/30 دمحم صدیق خلیل الصدیق 2210478 كفـءكفـء6672011/07/03 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عادل دمحم اصالن 2185634 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

قریة خمیس 2011/03/01 دمحم عبد الحمید رشوان حمیده 1191388 كفـءكفـء6692011/03/14 معلم

2011/06/30 ع الجدیدة٧قریة  دمحم عبد العاطى عبدالستار  دمحم 2197083 كفـءكفـء6702011/07/03 معلم

2011/03/01 االعدادیة٧مدرسة قریة  دمحم عبد اللطیف عبد الرازق غازي 2193793 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/03/01 دمحم عبد هللا جاد هللا دمحم 1191713 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

المجاز الشرقى 2010/01/11 دمحم عبد النبي عبد الفتاح عبد النبي 2185422 كفـءكفـء6732011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالحمید السباعي دمحم 1608189 كفـءكفـء6742011/03/14 معلم

٢الطرفایة  2011/06/30 دمحم عبدالرازق دومھ دومھ 1601061 كفـءكفـء6752011/07/03 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 دمحم عبدالعزیز دمحم على 1599978 كفـءكفـء6762011/07/03 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/06/30 دمحم عبدالعزیز محمود دمحم 2201737 كفـءكفـء6772011/07/03 معلم

2011/03/01 كوم الحجر الثانویة الزراعیة دمحم عبدالفتاح یوسف دمحم 2202942 كفـءكفـء6782011/03/14 معلم

الحامول بنین 2010/01/11 دمحم عبدالمعز الغیطانى سلوم 2207605 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 دمحم عبدالھادي ابراھیم محمود 2201479 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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7438of 2500 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

غرب تیرة 2011/03/01 دمحم عبدالونیس ابو العز زیدان 1185096 كفـءكفـء6812011/03/14 معلم

٦٢الخاشعة  2011/06/30 دمحم عزب عبدالمجید عزب 2205020 كفـءكفـء6822011/06/30 معلم

المناوفة الجدیدة 2011/03/01 دمحم عطیھ دمحم ابراھیم 2206379 كفـءكفـء6832011/03/14 معلم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 دمحم على عبده ابو عامر 2186850 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  دمحم فصیح عبدالعزیز السید 2197213 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

أ ع- ت )  ١٠(قریة عشرة  2011/06/30 دمحم محمود ابو العز مروان 2202306 كفـءكفـء6862011/07/03 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود جمعھ محمود 2202970 كفـءكفـء6872011/03/14 معلم

المجاز الشرقى االعدادیة المشتركة 2010/05/20 دمحم محى دمحم حجازى 2185429 كفـءكفـء6882011/07/03 معلم

2011/06/30 الزعفران الثانویة المشتركة دمحم مصباح عبد السالم دمحم 2202319 كفـءكفـء6892011/07/03 معلم

فلایر للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم مصطفى عبدالحلیم دمحم 2206618 كفـءكفـء6902011/03/14 معلم

الخاشعة 2011/03/01 دمحم مصطفي دمحم دمحم خلیفة 2208172 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

فصول الثمانین التجاریة المشتركة 2011/06/30 دمحم ممدوح على العبادى 2197659 كفـءكفـء6922011/07/03 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 محمود الزاھي  محمود رمضان 2202300 كفـءكفـء6932011/03/14 معلم

2011/06/30 ت أ٨٣خالد بن الولید ق محمود انور عبد الفتاح دمحم 2211234 كفـءكفـء6942011/07/03 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/03/01 محمود جمال محمود دمحم 2199100 كفـءكفـء6952011/03/14 معلم

الحلمیة للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 محمود رجب حسین احمد بالل 2197273 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/06/30 محمود عوض محمود سرایا 2197292 كفـءكفـء6972011/07/03 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحامول الثانویة بنین 2011/06/30 محمود متولي سالم عبدالسالم 2201540 كفـءكفـء6982011/07/03 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 محمود دمحم جمعة عامر 2202215 كفـءكفـء6992011/07/03 معلم

غرب البنوان تعلیم أساسى 2011/03/01 مختار مختار دمحم  السید 2198445 كفـءكفـء7002011/03/14 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 مدحت سعد دمحم عمر 1603534 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/03/01 مدحت مصطفى احمد محرز 1600094 كفـءكفـء7022011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 مدیحة حمدى الششتاوى  على 2204522 كفـءكفـء7032011/07/03 معلم

٢الطرفایة  2011/06/30 مرفت حسن دمحم حسن 2199805 كفـءكفـء7042011/07/03 معلم

الشھید العمید ماجد احمد صالح ت أ 2011/03/01 مرفت عبدالمنعم توفیق دمحم 2202293 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/03/01 مرفت على لبیب السید 2205266 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ع 2011/06/30 مرفت قاسم دمحم غازي 2197183 كفـءكفـء7072011/07/03 معلم

العشریة الصغرى للتعلیم االساسى ب 2011/06/30 مروة السید محمود خالف 2205769 كفـءكفـء7082011/07/03 معلم

2011/06/30 االبتدائیة١٢قریة  مروة جمال دمحم الغریب 2204791 كفـءكفـء7092011/07/03 معلم

المجاز الغربى ب 2011/03/01 مروة دمحم حلمى دمحم متولى 2210472 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

١٧النصر  2011/06/30 مروة محمود دمحم موسى 2204992 كفـءكفـء7112011/07/03 معلم

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/03/01 مروه عزت ابراھیم سعفان 2200245 كفـءكفـء7122011/03/14 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 مروه یوسف السید غریب 2214243 كفـءكفـء7132011/03/01 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 مسعده سیداحمد دمحم المیمى 1618660 كفـءكفـء7142011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة صالح االعدادیة 2011/03/01 مشیرة احمد سعد دمحم 1187384 كفـءكفـء7152011/01/14 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2010/05/08 مصطفى  دمحم ابراھیم عطا هللا 2210464 كفـءكفـء7162011/07/03 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 مصطفى احمد حافظ احمد 1601367 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 مصطفى السید  سلوم حمیدة 2210571 كفـءكفـء7182011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/06/30 مصطفى حامد محمود الجوخى 2205046 كفـءكفـء7192011/07/03 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/03/01 مصطفى سلیمان أبوشعیشع على 2205411 كفـءكفـء7202011/03/14 معلم

غرب تیره الثانویة المشتركة 2011/03/01 مصطفى دمحم احمد یوسف 2205886 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

أ ب- الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 معتز مصطفي دمحم الشربیني 2216659 كفـءكفـء7222011/07/03 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/06/30 مكرم  دمحم  دمحم ابراھیم 2211428 كفـءكفـء7232011/07/03 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 ملكھ احمد عوض الرفاعي 2200932 كفـءكفـء7242011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین االعدادیة ت أ 2011/06/30 ملوك دمحم المتولي المتولي 2213904 كفـءكفـء7252011/07/03 معلم

الشھید دمحم عبد النبى یحیى تعلیم اساسى ع 2011/03/01 ممدوح عید عبدالجواد البرعى 2204809 كفـءكفـء7262011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 منال ابراھیم حمیده سالم 1617294 كفـءكفـء7272011/03/14 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 منال دمحم علي شتا 2213925 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 منال محمود ابراھیم رزق 2206337 كفـءكفـء7292011/03/14 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 منال محمود أحمد المیمى 2205365 كفـءكفـء7302011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  منتصر الحسینى احمد السید 1601173 كفـءكفـء7312011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة بالحجر 2010/05/11 منتصر صبري السید علي ابراھیم 2206388 كفـءكفـء7322011/07/03 معلم

غرب البنوان تعلیم أساسى 2011/03/01 منتھى الصاوى الصاوى السید 2205750 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

ناصر الغربیة ثان 2011/03/01 مندور صبحى دمحم احمد 2205810 كفـءكفـء7342011/03/14 معلم

)١٠(قریة عشره  2011/06/30 منى  السید المرسى فرج 2204914 كفـءكفـء7352011/07/03 معلم

زوبع 2011/06/30 منى  دمحم البشیر السید 2201683 كفـءكفـء7362011/07/03 معلم

االصالح 2011/03/01 منى السعید عبد الجواد على 2200577 كفـءكفـء7372011/03/14 معلم

القلیعة 2011/06/30 منى صبرى ابراھیم موسى 2006168 كفـءكفـء7382011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 منى عطیة  السید علي الصاوي 2282479 كفـءكفـء7392011/07/03 معلم

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/06/30 منى دمحم السعید الملیجى 2210285 كفـءكفـء7402011/07/03 معلم

باب الستین بالزعفران 2011/03/01 منى دمحم السید دمحم 1193426 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  منى دمحم عطاm سید احمد 1606994 كفـءكفـء7422011/07/03 معلم

الوحدة بالحجر 2011/06/30 مني ابراھیم مجاھد محمود 1189422 كفـءكفـء7432011/07/03 معلم

2011/06/30 تعلیم اساسى٧قریة  مني السباعي عبد السالم البشتیلي 2216641 كفـءكفـء7442011/07/03 معلم

2011/06/30 ت أ٨٣خالد بن الولید ق مني أنور  عبد الفتاح دمحم فاید 2199408 كفـءكفـء7452011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى٨قریة مني بركات عبد المولي السید احمد 2217945 كفـءكفـء7462011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 مني كمال الدین مصطفي حسن 2201471 كفـءكفـء7472011/07/03 معلم

٤٧قریة  2011/03/01 مني دمحم  سلیمان على سلیمان 2204506 كفـءكفـء7482011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحامول بنات 2011/03/01 مھا  سامى دمحم عبدهللا 2205358 كفـءكفـء7492011/03/14 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 مھا  شعبان  فوزى السباعى 2211136 كفـءكفـء7502011/03/14 معلم

فصول غرب تیرة التجاریة المشتركة 2011/03/01 مھا  ناجح  السید ابراھیم 2195236 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

)بالكفرالشرقى( المعتز  2011/03/01 مھا السید عبدالعزیز السید 1600348 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

٣٦قریة  2011/03/01 مھا دمحم عبدالعزیز مصطفى 1601688 كفـءكفـء7532011/03/14 معلم

المجاز الشرقى 2011/06/30 مھا محمود محمود ابراھیم 2202922 كفـءكفـء7542011/07/03 معلم

١٧النصر  2010/01/12 مؤمن باm مرسي السید دمحم 1193170 كفـءكفـء7552011/03/14 معلم

اصالح الحامول االعدادیة تعلیم اساس 2011/03/01 مى السید دمحم خطاب 1601329 كفـءكفـء7562011/03/14 معلم

االبعادیة البحریة 2011/03/01 مى عبد الحلیم دمحم شعیشع 2204761 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

حطیبة االبتدائیة بالزعفران 2011/03/01 مي حسن رشاد دمحم مشالي 2201807 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

ناصر االم االبتدائیة 2011/03/01 مي دمحم عبد المطلب خضر 2218079 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 میادة مختار دمحم یونس 2204819 كفـءكفـء7602011/03/14 معلم

عزبة صالح 2011/03/01 میاده العشري دمحم حسن 2199820 كفـءكفـء7612011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/06/30 میرفت حسین دمحم العزب 2205309 كفـءكفـء7622011/07/03 معلم

العنتراوى ع ت أ 2011/03/01 نادیة دمحم دمحم عبدالمالك 2198569 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

االبعادیة ریاض اطفال ت أ 2011/06/30 ناھد حسن ابراھیم حسن خلیفة 2192772 كفـءكفـء7642011/07/03 معلم

العنتراوى 2011/03/01 ناھد غنام دمحم سكرو 2206579 كفـءكفـء7652011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ ب- الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/06/30 ناھد دمحم فرید  على 2204529 كفـءكفـء7662011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 نبیلة عبید على دمحم 2206577 كفـءكفـء7672011/03/14 معلم

الجدیة االعدادیة 2011/03/01 نبیھ عبدالجید عبدالعزیز الفخراني 2201783 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

تریان للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 نجاه عبدالمنعم توفیق دمحم 2197320 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 نجف عبد الغني ابراھیم مصطفي 1193398 كفـءكفـء7702011/07/03 معلم

الحاج دمحم شمس الدین لریاض االطفال 2011/06/30 نجالء امین احمد احمد 2194428 كفـءكفـء7712011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 نجالء حسن دمحم مسعود 2197656 كفـءكفـء7722011/07/03 معلم

2011/06/30 الخاشفة٥٩قریة  نجالء دمحم عبد المعطى عبد الدایم 2194368 كفـءكفـء7732011/07/03 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 نجالء دمحم علي أبو دمحم 2188806 كفـءكفـء7742011/03/14 معلم

ریاض اطفال)ج ( الحامول  2011/03/01 نجالء محمود ابراھیم دمحم داود 2190154 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 نجالء یوسف احمد عوض 1601107 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

زوبع 2011/03/01 نجوى على ابراھیم فراج 2206590 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال٧قریة  نجوى دمحم دمحم المرسى 2171764 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 نرجس عبدالحمید خالف جاد 2201053 كفـءكفـء7792011/03/14 معلم

الخمسین تعلیم اساسى  ع 2011/06/30 نرمین ابراھیم جمعھ الصاوى 2197827 كفـءكفـء7802011/07/03 معلم

الحامول بنات 2011/03/01 نرمین على على دمحم 2205849 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

الحامول بنات 2011/06/30 نرمین محمود دمحم عبد الكریم 2218019 كفـءكفـء7822011/07/03 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 نسرین دمحم ابراھیم دمحم عوینات 2210509 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم

قدماء المصریین 2011/03/01 نسرین دمحم عبداللطیف بریك 1614965 كفـءكفـء7842011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 نسمة سعد غالى دمحم 1600332 كفـءكفـء7852011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/06/30 نشأت ابراھیم زكى مصطفى 2204491 كفـءكفـء7862011/07/03 معلم

فلایر االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 نعمھ عبدالھادى یحیى عبدالھادى 2221889 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 نعیمة على دمحم على 2210158 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 نھال عادل المنشاوى عبد القادر 2210497 كفـءكفـء7892011/07/03 معلم

أ ع-الشھید نشأت مختار دمحم جابر ت  2011/03/01 نھلة حمدى عبدالمقصود متولى 2207435 كفـءكفـء7902011/03/14 معلم

مصنع السكر الثانویة الصناعیة 2011/06/30 نھلھ عبد القادر  السید على عوینات 2188499 كفـءكفـء7912011/07/03 معلم

المناوفة الجدیدة 2011/03/01 نھلھ عبدالعزیز السعید محمود 1192703 كفـءكفـء7922011/03/14 معلم

المناوفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 نھى دمحم عبد النبى دمحم 2204738 كفـءكفـء7932011/07/03 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/06/30 نھى دمحم عبدالمعطي السید 2201731 كفـءكفـء7942011/07/03 معلم

الكفرالشرقى الثانویةالمشتركھ 2011/06/30 نوال جبریل عبد العلیم  دمحم 2186418 كفـءكفـء7952011/07/03 معلم

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/03/01 نور شوقي عطا هللا ابراھیم 1193356 كفـءكفـء7962011/03/14 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 نورا حسین حافظ حسین 2203024 كفـءكفـء7972011/07/03 معلم

اصالح الحامول 2011/06/30 نورا عبدالرحمن السید محمود 1618663 كفـءكفـء7982011/07/03 معلم

٥٤عبد الرحمن الدسوقى ابتدائى  2011/06/30 نورا فتح هللا دمحم عیسي 2216958 كفـءكفـء7992011/07/03 معلم
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جمال عبد الناصر  لریاض االطفال 2011/03/01 نورا دمحم حلمى دمحم 2194437 كفـءكفـء8002011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة 2011/03/01 نورا دمحم خلیل صدیق 2185843 كفـءكفـء8012011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 نورا دمحم مصطفى دمحم رجب 2194389 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

2011/06/30 كوم الحجر الثانویة الزراعیة نورة السعید احمد الجوھرى 2205781 كفـءكفـء8032011/07/03 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 نوره  عبده بیومى دمحم 2210530 كفـءكفـء8042011/07/03 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/03/01 نوره دمحم احمد بدوى 2205303 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 نوره دمحم احمد سلیمان 2203019 كفـءكفـء8062011/07/03 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 نوریس السید عبد المطلب المغازي 2198958 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 نیره اشرف منصور ابراھیم 2186880 كفـءكفـء8082011/03/01 معلم

الثمانین للتعلیم االساسى 2011/03/01 نیره دمحم عبد السالم دمحم صقر 2201064 كفـءكفـء8092011/03/14 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى٨قریة  نیفین مجدى فتحى السید شبكة 2210230 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 نیھاد فرج عبدالرحمن دمحم 2198456 كفـءكفـء8112011/07/03 معلم

الحامول الثانویھ للبنات 2011/06/30 ھالة  سالم  دمحم عوض 2204493 كفـءكفـء8122011/07/03 معلم

الكفرالشرقى الثانویةالمشتركھ 2011/03/01 ھالة السعید فراج دمحم 2200798 كفـءكفـء8132011/03/14 معلم

2011/03/01 تیرة٦و٥قریة  ھالھ جمال احمد سیداحمد 2195886 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

الثمانین للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھالھ عبدالعزیز حسن عبدالعاطى 2237265 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم

٩المدینة المنورة ق 2011/03/01 ھانم صبحى صالح القط 2205025 كفـءكفـء8162011/03/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2508 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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الحامول الثانویة بنین 2011/06/30 ھانى شاكر المنشاوى نصر 2205353 كفـءكفـء8172011/07/03 معلم

2011/06/30 االعدادیةالمشتركھ٥ تیره محطة  ھانى صالح ابوالعنین السید 2197842 كفـءكفـء8182011/07/03 معلم

الكفر الشرقى 2011/03/01 ھانى عبد العلیم  محمود حسن 2211038 كفـءكفـء8192011/03/14 معلم

2011/06/30 تیرة٦و٥قریة  ھانى لطفى دمحم السید 2204507 كفـءكفـء8202011/07/03 معلم

2011/03/01 االبتدائیة٦الطرفایة  ھانى دمحم السعید دمحم 2206378 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

قدماء المصریین 2011/06/30 ھبة  عبدالقادر السید جابر 2204406 كفـءكفـء8222011/07/03 معلم

االبعادیة البحریة 2011/06/30 ھبة احمد البیلى ابراھیم 1603272 كفـءكفـء8232011/07/03 معلم

عزبة سعد 2011/06/30 ھبة حافظ مصطفى عبداللطیف 2205842 كفـءكفـء8242011/07/03 معلم

الجدیة االبتدائیة تعلیم اساسى٤٧ق  2011/03/01 ھبة حسین بسیونى خلیفة 1193477 كفـءكفـء8252011/03/14 معلم

قدماء المصریین 2011/06/30 ھبة رجب یونس المرسى 2205398 كفـءكفـء8262011/07/03 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  ھبة على احمد على 1601037 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

العشریة الكبرى 2011/06/30 ھبة على عطیة عطیة 2205413 كفـءكفـء8282011/07/03 معلم

الحالفى 2011/03/01 ھبة كمال بدیر حسن 1193138 كفـءكفـء8292011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/03/01 ھبھ السید محمود الشیخ 1602973 كفـءكفـء8302011/03/14 معلم

السحایت تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ توفیق دمحم محمود 2199840 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة٣٦قریة  ھبھ جمعة عبدالمنعم احمد 2198502 كفـءكفـء8322011/07/03 معلم

ناصر االم 2011/03/01 ھبھ عباس غازى عباس 2194473 كفـءكفـء8332011/03/14 معلم
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االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 ھبھ عبد الباري المھدي عبد الباري 2209114 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 ھبھ عبد الحلیم عبد المقصود توفیق شرف الدین 2194484 كفـءكفـء8352011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/03/01 ھبھ عبد المقصود عبد الحمید كریم 1193594 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

االبعادیھ االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/06/30 ھبھ عبدالسالم عبدالجواد عبدالسالم 2200874 كفـءكفـء8372011/07/03 معلم

الحامول الثانویةالتجاریة للبنات 2011/06/30 ھدى ابراھیم عبدالمقصود الدسوقى 2198589 كفـءكفـء8382011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 ھدیر عبدالمجید موسى موسى الشناوى 2205780 كفـءكفـء8392011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  ھشام عبدالستار دمحم الخولى 1599909 كفـءكفـء8402011/07/03 معلم

ابو شاھین للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 ھشام عبدالناصر علي دمحم 2202401 كفـءكفـء8412011/03/14 معلم

٦٢الخاشعة  2011/06/30 ھشام دمحم زكریا على 2205737 كفـءكفـء8422011/07/03 معلم

الشراقوة 2011/06/30 ھشام دمحم نجیب عوض أحمد 2210935 كفـءكفـء8432011/07/03 معلم

الشھید حماده عبد الباسط  دمحم دمحم سعید 2011/06/30 ھناء احمد السعید الملیجي 2216938 كفـءكفـء8442011/07/03 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/06/30 ھناء حسام الدین السید متولى 2210447 كفـءكفـء8452011/07/03 معلم

النشاوى  ریاض اطفال ت أ 2011/03/01 ھناء سالمھ على سالمھ 2200316 كفـءكفـء8462011/03/01 معلم

النشاوى للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 ھناء صابر عبدالقادر السید 1605986 كفـءكفـء8472011/03/14 معلم

الحاج دمحم شمس الدین ت أ 2011/06/30 ھناء عمر دمحم عمر 2206479 كفـءكفـء8482011/07/03 معلم

غرب تیرة 2011/03/01 ھناء دمحم زیدان الشیخ 2203032 كفـءكفـء8492011/03/14 معلم

الحامول التجریبیة للغات 2011/03/01 ھند عبد الفتاح عبد العزیز حسن 2190652 كفـءكفـء8502011/03/14 معلم
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تریان للتعلیم االساسى ع 2011/06/30 ھند دمحم اإلمام على عطا 2210968 كفـءكفـء8512011/07/03 معلم

العشریة الكبرى 2011/03/01 ھیام احمد صادق البیلى 1191549 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسى 2011/03/01 ھیام رفعت یوسف مبروك 2194367 كفـءكفـء8532011/03/14 معلم

زوبع االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھیام دمحم عبد الحمید على 2227692 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

الحامول الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/30 وائل  عبد هللا  بكر دمحم 2191492 كفـءكفـء8552011/07/03 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 وائل السید على احمد 1615003 كفـءكفـء8562011/03/14 معلم

الكفرالشرقى الثانویةالمشتركھ 2011/03/01 وائل طلبھ عبد اللطیف امام 1601197 كفـءكفـء8572011/03/14 معلم

غرب تیرة تعلیم اساسي اعدادى 2011/06/30 وجیھ السید علي عبدالغفار 2202782 كفـءكفـء8582011/07/03 معلم

االصالح لریاض االطفال 2011/03/01 وردة احمد دمحم سعید 1600483 كفـءكفـء8592011/03/14 معلم

ناصرالشرقیة تعلیم اساسى ع 2011/03/01 ورده دمحم ابراھیم عبد الواحد 2214227 كفـءكفـء8602011/03/14 معلم

الحامول بنین 2011/06/30 وسام الدین نبیل دمحم مرسى 2197685 كفـءكفـء8612011/07/03 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/03/01 وسام عبد هللا دمحم ابراھیم الكرداوى 2203009 كفـءكفـء8622011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/10 وسیم محمود عبدالھادى حسن 1601302 كفـءكفـء8632011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة١٧النصر  وطنیة  صابر علي ابوطالب 2201752 كفـءكفـء8642011/07/03 معلم

عزبة سعد 2011/03/01 وفاء احمد سعد دمحم 1602096 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ع٥٩ قریة وفاء السید عیدالسید قاسم 2202845 كفـءكفـء8662011/07/03 معلم

2011/06/30 للتعلیم االساسى ب٥٩قریة  وفاء صبحى دمحم ربیع 2204391 كفـءكفـء8672011/07/03 معلم
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الحامول بنات 2011/03/01 وفاء عبد البدیع یوسف الرفاعي 2206473 كفـءكفـء8682011/03/14 معلم

زوبع 2011/03/01 وفاء عبد الواحد احمد على 2206516 كفـءكفـء8692011/03/14 معلم

اصالح الحامول الثانویة 2011/03/01 والء المتولى محمود المتولى 2211027 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/03/01 والء خیري السعید احمد 2202878 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

الحامول الجدیدة 2011/03/01 والء فرید دمحم عثمان 2202370 كفـءكفـء8722011/03/14 معلم

الجدیة للتعلیم االساسى 2011/06/30 والء دمحم عبدالقوى احمد 1606610 كفـءكفـء8732011/07/03 معلم

السمراء 2011/06/30 والء یسرى عامر یونس 2198505 كفـءكفـء8742011/07/03 معلم

الحامول الثانویة بنین 2011/06/30 ولید حسن حامد محمود اسماعیل 2198514 كفـءكفـء8752011/07/03 معلم

١٧النصر  2011/06/30 ولید دمحم محمود شتا 2204983 كفـءكفـء8762011/07/03 معلم

المناوفة الجدیدة 2011/06/30 وھیبة السید ابراھیم السید 2202980 كفـءكفـء8772011/07/03 معلم

الحامول التجاریة للبنین 2011/03/01 یارة  رفعت عیسى فرج 2209242 كفـءكفـء8782011/03/14 معلم

العشریة الصغرى للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 یاسر ابراھیم عبد المجید الصعیدى 2199269 كفـءكفـء8792011/03/14 معلم

الثمانین االعدادیة تعلیم أساسى 2011/06/30 یاسر السعید الششتاوى درویش 1602967 كفـءكفـء8802011/07/03 معلم

الوحدة بالحجر 2011/06/30 یاسر بدیع ابراھیم المغازي 2216562 كفـءكفـء8812011/07/03 معلم

العنتراوى ع ت أ 2011/06/30 یاسر عبد العظیم بحیري السید علي 2006261 كفـءكفـء8822011/07/03 معلم

قلینى االعدادیة  تعلیم أساسى 2011/03/01 یاسر لطفى اسماعیل عبداللطیف 1615052 كفـءكفـء8832011/03/14 معلم

االعدادیة المشتركة]٤[الطرفایھ 2011/06/30 یاسر دمحم على على 2199126 كفـءكفـء8842011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2512 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحامولكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحالفى 2011/03/01 یاسمین عادل احمد بالل 2206345 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

االحرار 2011/03/01 یاسمین عقل عبدالجلیل حسین 1606982 كفـءكفـء8862011/03/14 معلم

الظافر لریاض االطفال 2011/03/01 یاسمین مصطفى الغریب موسى 2195239 كفـءكفـء8872011/03/14 معلم

الوحدة بالزعفران 2011/06/30 یوسف احمد دمحم البدري 2206563 كفـءكفـء8882011/07/03 معلم

2011/03/01 للتعلیم االساسى٨قریة یوسف احمد دمحم بدوى 2199236 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

2011/06/30 االعدادیة المشتركة١٧النصر  یوسف مصطفى عبد المطلب الدسوقي 1193141 كفـءكفـء8902011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2513 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العباسیھ التجاریة المشتركھ 1986/10/01 ممدوح عبدالرازق على خمیس 1157979 كفـءكفـء12008/12/01 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

الشھداء تعلیم اساسى االعدادیة 2011/03/01 ابراھیم السید عطیة مرسى 2189101 كفـءكفـء22011/02/20 أمین مكتبة

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 اسماء عابد دمحم السید 2185821 كفـءكفـء32011/06/30 أمین مكتبة

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 اماني عبدالغني عبدالمجید الدسوقي 2168739 كفـءكفـء42011/02/28 أمین مكتبة

الریاض الثانویة بنات 2011/06/30 بسمة حامد علي عبدهللا 2166940 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

الثابت االبتدائیة 2010/05/11 خالد انور بسیوني الدخمیسي 2178434 كفـءكفـء62011/06/30 أمین مكتبة

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2011/06/30 رباب سالمھ على العربى 2173645 كفـءكفـء72011/06/30 أمین مكتبة

الریاض الثانویة بنات 2011/03/01 رشا عبداللطیف حامد ھلھل 2229479 كفـءكفـء82011/02/20 أمین مكتبة

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/06/30 ریھام سالم سالم أبوالعز 2183388 كفـءكفـء92011/07/03 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة 2011/06/30 سحر مصباح عبدالفتاح دمحم 2175249 دون المتوسطدون المتوسط102011/07/03 أمین مكتبة

المثلث االعدادیة 2011/06/30 سھیر انور زكریا السمكرى 2193151 كفـءكفـء112011/06/30 أمین مكتبة

عمرو بن العاص ت أ اإلعدادیة 2011/06/30 شیماء سمیر فوزي عبدالقادر 2226921 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

الشھداء تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/06/30 علیاء عبدالسالم ابراھیم علي 2254258 كفـءكفـء132011/06/30 أمین مكتبة

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2011/06/30 فاطمھ دمحم رفعت دمحم ابوالعال 2195702 كفـءكفـء142011/06/30 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة 2011/06/30 فؤاده السید دمحم شریف 2211221 كفـءكفـء152011/07/03 أمین مكتبة

أ االعدادیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 دمحم فوزي دمحم سیداحمد 2209856 كفـءكفـء162011/06/30 أمین مكتبة

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/03/01 مصطفى زكي دمحم دمحم 2168276 كفـءكفـء172011/02/28 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 نوره  إسماعیل دمحم عاشور 2289194 كفـءكفـء182011/06/30 أمین مكتبة

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 ھبة دمحم شوقى عطیة عبد الوھاب 2185942 كفـءكفـء192011/06/30 أمین مكتبة

الرصیف االعدادیة 2011/06/30 آمال كامل منصور أبوالنجا 2183405 كفـءكفـء202011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

ابوغالب االبتدائیة 2011/03/01 اماني رشاد عبدالمنعم بیومي 2184046 كفـءكفـء212011/02/20 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 انغام عبدالستار عطیة فضل هللا 2322075 كفـءكفـء222011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

العاقولھ االعدادیة 2011/06/30 حنان دمحم ابراھیم یوسف 2181837 كفـءكفـء232011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 رشا دمحم علي عبده 2168998 كفـءكفـء242011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/06/30 ریھام جمال مرسى دمحم صدیق 2186612 كفـءكفـء252011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

أ االعدادیة.الزاوي ت 2011/06/30 عبدالغني احمد عبدالغني المناخلي 2210035 كفـءكفـء262011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/06/30 علیاء عدلى إسماعیل عبدالسالم 2182314 كفـءكفـء272011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 مروه أحمد جمعة عبدالعزیز 2335020 كفـءكفـء282011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الریاض الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/06/30 ھیام السید شعبان اسماعیل 2169412 كفـءكفـء292011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 والء فتحى مصلح دمحم 2184062 كفـءكفـء302011/02/20 أخصائى صحافة وإعالم

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 أسماء  عرفات عبدالجواد على 2173630 كفـءكفـء312011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 إسماعیل بعزق صالح بسیونى 2176413 كفـءكفـء322011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 ایمان عبدالباسط السید السید 2187061 كفـءكفـء332011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 إیناس عبدالعزیز عوض حموده 2174329 كفـءكفـء342011/06/30 أخصائى تكنولوجیا
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوھیكل االعدادیة 2010/01/13 تامر ابراھیم منصور خمیس 2226575 كفـءكفـء352011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 حماده مصطفي سلیم ابراھیم 2397288 كفـءكفـء362011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الریاض االعدادیة المھنیة 2011/06/30 سومیھ سالم عبدهللا سالمھ 2208577 كفـءكفـء372011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

المثلث االعدادیة 2010/01/01 شوكت  كمال الدین إبراھیم  ھلھل 2174890 كفـءكفـء382011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 عایده على السید أبوزید 2186713 كفـءكفـء392011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

ھالل ت أ االعدادیة 2010/01/01 عمار السید دمحم سالم 2209394 كفـءكفـء402011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

البریھ االبتدائیة 2011/02/20 فاتن اسماعیل احمد اسماعیل 2229305 كفـءكفـء412011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

الرصیف االعدادیة 2011/02/20 دمحم دمحم عباس غازى 2175879 كفـءكفـء422011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء تعلیم اساسى االبتدائیة 2010/01/12 محمود شوقت على احمد 2195067 كفـءكفـء432011/02/20 أخصائى تكنولوجیا

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 أسماء رضا دمحم بسیونى ابوشھبھ 2184172 كفـءكفـء442011/02/20 أخصائى نفسى

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 اسماء عبدالسالم عباس غازي 2212716 كفـءكفـء452011/02/20 أخصائى نفسى

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 أمانى اسماعیل عزت حجازى 2340159 كفـءكفـء462011/06/30 أخصائى نفسى

ابو شبانة االبتدائیة 2011/06/30 امل السید ابراھیم ھیكل 2227587 كفـءكفـء472011/06/30 أخصائى نفسى

المثلث االبتدائیة 2011/03/01 ایمان  دمحم عبدهللا احمد 2166390 كفـءكفـء482011/02/20 أخصائى نفسى

یوسف عوض االبتدائیة 2011/06/30 حنان جودة عزیز عبدالقادر 2167788 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى نفسى

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 دالیا حامد دمحم مصطفى 2335102 كفـءكفـء502011/06/30 أخصائى نفسى

الرصیف االعدادیة 2011/06/30 دعاء الدمرداش یوسف دمحم 2178129 كفـءكفـء512011/06/30 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة 2011/06/30 رشا حسني منصور النجار 2206275 كفـءكفـء522011/07/03 أخصائى نفسى

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/06/30 سامیھ دمحم بریك ابراھیم 2185784 كفـءكفـء532011/06/30 أخصائى نفسى

العریان االعدادیة 2011/06/30 شرین مصطفى ابوشعیشع البھجي 2214545 كفـءكفـء542011/06/30 أخصائى نفسى

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 عز صابر عبدالسالم بسیوني 2179017 كفـءكفـء552011/06/30 أخصائى نفسى

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 عالء احمد ابراھیم السطوحى 2184296 كفـءكفـء562011/06/30 أخصائى نفسى

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/06/30 فھیمة عبدالسالم عبدالحمید سیداحمد 2189058 كفـءكفـء572011/07/03 أخصائى نفسى

أ االعدادیة.حوین ت 2011/06/30 مرفت شریف عبدالقادر على 2207589 كفـءكفـء582011/06/30 أخصائى نفسى

الرغامھ االعدادیة 2011/06/30 مروة رمضان على حساتین 2340106 كفـءكفـء592011/07/03 أخصائى نفسى

الرغامھ االبتدائیة 2011/06/30 مروه منیر مصطفى محرم 2183080 كفـءكفـء602011/06/30 أخصائى نفسى

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 منى عبدالمنعم رجب دمحم عبدالمجید 2173658 كفـءكفـء612011/06/30 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/06/30 منى دمحم سیداحمد القصاص 2201884 كفـءكفـء622011/06/30 أخصائى نفسى

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 نھلھ شفیق السید خلف 2168969 كفـءكفـء632011/06/30 أخصائى نفسى

الریاض الثانویة بنات 2011/06/30 نوره احمد دمحم اسماعیل 2168698 كفـءكفـء642011/06/30 أخصائى نفسى

الریاض االعدادیة المھنیة 2011/06/30 وردة رمضان عبدالوھاب بدیوي 2192606 كفـءكفـء652011/06/30 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة 2011/03/01 والء حسن یوسف غازي 2168554 كفـءكفـء662011/02/20 أخصائى نفسى

2010/05/12 االبتدائیة٥٥المجد  إبراھیم السید مصباح الدسوقى 2187060 كفـءكفـء672011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ ابتدائى. اكتوبر ت٦ 2011/06/30 ابراھیم عبدالعزیز دمحم یوسف 2400105 كفـءكفـء682011/06/30 أخصائى اجتماعى
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الرصیف االعدادیة 2011/06/30 ابوبكر حمادة علي دمحم 2168307 كفـءكفـء692011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/03/01 احالم حسن احمد شلیل 1539939 كفـءكفـء702011/02/20 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/06/30 احمد دمحم عبدالجبار احمد الدیب 2197605 كفـءكفـء712011/06/30 أخصائى اجتماعى

ھالل ت أ االعدادیة 2011/06/30 احمد دمحم عطیة سالم 2195223 كفـءكفـء722011/07/03 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/06/30 أحمد دمحم دمحم مصباح 2189621 كفـءكفـء732011/07/03 أخصائى اجتماعى

العباسیھ االبتدائیة 2007/04/11 اسامة عبدالعزیز السعید احمد 2164989 كفـءكفـء742011/06/30 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االعدادیة 2011/06/30 أسماء سالمھ محمود دمحم شرف 2201779 كفـءكفـء752011/07/03 أخصائى اجتماعى

الریاض الثانویة بنات 2011/06/30 اسماء دمحم دمحم عبده 2164817 كفـءكفـء762011/07/03 أخصائى اجتماعى

المتنبئ االبتدائیة 2011/06/30 اسماء دمحم یوسف عیسى 2195151 كفـءكفـء772011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابوغالب االبتدائیة 2011/06/30 اصالح نبیھ عبدالسالم  مصطفى 2168167 كفـءكفـء782011/06/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/05/16 السعید شعبان على فوده 1543283 كفـءكفـء792011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2010/05/14 السید دمحم عبدالسالم النظامى 2189084 كفـءكفـء802011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابوھیكل االعدادیة 2011/06/30 السیدة زكى دمحم عبد هللا 1539184 كفـءكفـء812011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.الزاوي ت 2011/06/30 آمال عبدالجلیل اسماعیل عبدالمجید 2198275 كفـءكفـء822011/06/30 أخصائى اجتماعى

المتنبئ االبتدائیة 2011/06/30 أمانى حامد عبدالعاطى مرسى 2285197 كفـءكفـء832011/06/30 أخصائى اجتماعى

بقلولھ االبتدائیة القدیمھ 2011/06/30 أمانى غانم مصطفى غانم 2350879 كفـءكفـء842011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض الثانویة بنین 2011/02/20 امل دمحم عطیة علم الدین 2185652 كفـءكفـء852011/02/20 أخصائى اجتماعى
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العاقولھ االعدادیة 2011/03/01 آمیرة مصطفى كمال یوسف 2181832 كفـءكفـء862011/02/20 أخصائى اجتماعى

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 أمینھ عبداللطیف سیداحمد ھلیل 2199801 كفـءكفـء872011/07/03 أخصائى اجتماعى

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 ایمان عید ابراھیم السخاوى 2167119 كفـءكفـء882011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 ایمان فاضل عبدالقادر سید احمد 2310702 كفـءكفـء892011/06/30 أخصائى اجتماعى

فصول ملحقة الزقم اإلعدادیة 2011/06/30 بدیعة عید مصطفى شریف 2208212 كفـءكفـء902011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 بسمھ أحمد على سعدى 2185095 كفـءكفـء912011/06/30 أخصائى اجتماعى

المثلث االعدادیة 2011/06/30 بسمھ دمحم یوسف حجاج 2183300 كفـءكفـء922011/07/07 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.بشال ت 2011/06/30 جابر شعبان حسن مرسى غانم 2288674 كفـءكفـء932011/07/03 أخصائى اجتماعى

الناصریھ االعدادیة 2011/06/30 جیھان فتحي بسیوني غانم 2187027 كفـءكفـء942011/06/30 أخصائى اجتماعى

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 حسام  حامد رمضان ابوالعینین 2164709 كفـءكفـء952011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2010/05/19 حسن عبدربھ عبدالقادر الشورة 2187042 كفـءكفـء962011/06/30 أخصائى اجتماعى

2009/05/04 االبتدائیة٥٦المجد  حمدى على عبدالوھاب زین الدین 2363168 كفـءكفـء972011/06/30 أخصائى اجتماعى

الزاوي االبتدائیة 2011/03/01 دالیا سمیر ابراھیم حسن 2236423 كفـءكفـء982011/02/20 أخصائى اجتماعى

فرج الشامي االبتدائیة 2011/06/30 دالل عبدالرحمن على یوسف 2201833 كفـءكفـء992011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 راضیة عیسوي محمود بسیوني 2215643 كفـءكفـء1002011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود طھ عبدالعال ریاض اطفال 2011/06/30 رانیا یحي عبالرحمن خمیس 2168460 كفـءكفـء1012011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 رباب محمود حسین ابوشعیشع 2356321 كفـءكفـء1022011/06/30 أخصائى اجتماعى
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ام سن االعدادیة 2011/06/30 رجب عبدالفتاح مصطفى حامد 2169001 كفـءكفـء1032011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/06/30 رحاب دمحم حسن سالم 2255012 كفـءكفـء1042011/06/30 أخصائى اجتماعى

الرصیف االبتدائیة 2011/06/30 رشا جمال احمد یوسف 2169011 كفـءكفـء1052011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/02/20 رشا سمیر دمحم مرسي 2168224 كفـءكفـء1062011/02/20 أخصائى اجتماعى

بكراالبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 رشا عبدالقادر محرم محمود 2189085 كفـءكفـء1072011/07/03 أخصائى اجتماعى

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2011/06/30 رشا على حموده على حموده 2185547 كفـءكفـء1082011/06/30 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/06/30 رشا لطفي عبدالغني فرج 2168989 كفـءكفـء1092011/07/03 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/06/30 رشھ عبدالواحد دمحم عبدالواحد 2165841 كفـءكفـء1102011/06/30 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 رضا عبدالاله علي ابراھیم 2169017 كفـءكفـء1112011/06/30 أخصائى اجتماعى

المثلث االعدادیة 2011/06/30 رقیة یوسف دمحم فوده 2166424 كفـءكفـء1122011/06/30 أخصائى اجتماعى

المثلث االبتدائیة 2011/03/01 ریحاب دمحم حسن عبدالسالم 2227333 كفـءكفـء1132011/02/20 أخصائى اجتماعى

الریاض االعدادیة المھنیة 2011/06/30 ریم علي طھ عبدالعال 2184291 كفـءكفـء1142011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/06/30 سارة علي دمحم الزاوي 2210055 كفـءكفـء1152011/06/30 أخصائى اجتماعى

الخضره االبتدائیة 2011/06/30 سامي البسیوني یوسف عبدهللا 2357972 كفـءكفـء1162011/07/03 أخصائى اجتماعى

الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 سماح  أحمد یوسف  أحمد 2289247 كفـءكفـء1172011/06/30 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص ت أ اإلعدادیة 2011/06/30 سماح دمحم أحمد غازى 2350914 كفـءكفـء1182011/06/30 أخصائى اجتماعى

السید خلیل االبتدائیة 2011/06/30 سماح محمود خلیفة محمود 2168921 كفـءكفـء1192011/06/30 أخصائى اجتماعى
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الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 سماح نورالدین بدوى ھلیل 2338592 كفـءكفـء1202011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 سھام فتوح دمحم شوشة 2226529 كفـءكفـء1212011/06/30 أخصائى اجتماعى

الضبعھ االبتدائیة 2011/03/01 شربات زكریا علي غازي 2197228 كفـءكفـء1222011/02/20 أخصائى اجتماعى

ام سن االعدادیة 2011/06/30 شریھان عبدالجواد عبدالكریم بركات 2166366 كفـءكفـء1232011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 شیماء ممدوح دمحم سید أحمد 1725531 كفـءكفـء1242011/07/03 أخصائى اجتماعى

الضبعھ االبتدائیة 2011/06/30 صفاء فؤاد عبدهللا احمد 2181812 كفـءكفـء1252011/06/30 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 االبتدائیة٥٠المجد  صفاء نزیھ الجوھرى احمد 2189840 كفـءكفـء1262011/07/03 أخصائى اجتماعى

ام القري االعدادیة 2010/05/11 طارق عزت الصاوى ابراھیم 2377137 كفـءكفـء1272011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض الثانویة بنین 2011/06/30 طھ صالح عبدهللا شعنون 2174288 فوق المتوسطفوق المتوسط1282011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/30 االعدادیة٥٠المجد  عبدالعزیز حمام عبدالعزیز  حسان مقرونھ 2174895 كفـءكفـء1292011/06/30 أخصائى اجتماعى

مخالى االبتدائیة 2011/06/30 عتاب عبده دمحم السید 2169426 كفـءكفـء1302011/07/03 أخصائى اجتماعى

الضبعھ االعدادیة 2011/06/30 عزه السید دمحم حموده 2207834 كفـءكفـء1312011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 عزیزه یوسف  عبدالحمید الغنام 2396914 كفـءكفـء1322011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 عطیات نصر علي شلبي 2255725 كفـءكفـء1332011/06/30 أخصائى اجتماعى

الزاویھ االبتدائیة 2011/06/30 عفاف حمدى حسن غنام 2209388 كفـءكفـء1342011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابومصطفي االبتدائیة 2011/06/30 علیاء الشحات ابوزید دمحم 2200716 كفـءكفـء1352011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.حوین ت 2011/06/30 غادة عبدالعزیز السید على البحیرى 2288679 كفـءكفـء1362011/07/03 أخصائى اجتماعى
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الحصفھ ب ق ریاض اطفال 2011/06/30 غادة مرسي حسن دربالة 2185500 كفـءكفـء1372011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2011/06/30 غاده دمحم السید بركات 2181862 كفـءكفـء1382011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 غریب جالل السید بدران 2290818 كفـءكفـء1392011/06/30 أخصائى اجتماعى

الضبعھ االبتدائیة 2011/06/30 فادیة فؤاد عبدالحمید غازي 2205185 كفـءكفـء1402011/07/03 أخصائى اجتماعى

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/06/30 فتیة عبدالجواد عبدالكریم بركات 2184271 كفـءكفـء1412011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 فرح عبدالصمد عبدالحى السید 2195153 كفـءكفـء1422011/06/30 أخصائى اجتماعى

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 لبنى انور توفیق معوض 2166146 كفـءكفـء1432011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 لبني عبدالعزیز رجب عبدالعزیز 2392076 كفـءكفـء1442011/06/30 أخصائى اجتماعى

ام سن االعدادیة 2011/06/30 لمیاء إبراھیم دمحم على صدیق 2182334 كفـءكفـء1452011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 لمیاء على دمحم على الزواوى 2297799 كفـءكفـء1462011/07/03 أخصائى اجتماعى

الرغامھ االعدادیة 2011/06/30 لمیاء دمحم عبدالفتاح دمحم 2168883 كفـءكفـء1472011/06/30 أخصائى اجتماعى

العاقولھ االعدادیة 2011/06/30 لمیس محمود فتح هللا زھرة 2181825 كفـءكفـء1482011/06/30 أخصائى اجتماعى

المثلث االعدادیة 2011/03/01 ماھر نجاح حبشى سلیمان 2191260 كفـءكفـء1492011/02/20 أخصائى اجتماعى

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 مایسة مسعد موسى طلحھ 2175458 كفـءكفـء1502011/06/30 أخصائى اجتماعى

بقلولھ االبتدائیة القدیمھ 2011/06/30 دمحم حمدین فتحي دمحم 2192673 كفـءكفـء1512011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.بقلولھ ت 2011/06/30 دمحم خالد دمحم عبدربھ 2178440 كفـءكفـء1522011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2010/05/20 دمحم عبدالسالم عبدالجید دمحم 2210302 كفـءكفـء1532011/06/30 أخصائى اجتماعى
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الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 دمحم عرفھ السید علي 2168262 كفـءكفـء1542011/06/30 أخصائى اجتماعى

الزاویھ االعدادیة 2011/06/30 دمحم دمحم ابراھیم  دمحم 2184285 كفـءكفـء1552011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھاینھ االبتدائیة 2011/06/30 دمحم ممدوح توفیق علي 2184497 كفـءكفـء1562011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو شبانة االبتدائیة 2011/06/30 مدیحھ رجب یونس عبدالرازق 2192625 كفـءكفـء1572011/06/30 أخصائى اجتماعى

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 مروا علي اسماعیل احمد 2209898 كفـءكفـء1582011/06/30 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 منار دمحم حسن عثمان 2229472 كفـءكفـء1592011/07/03 أخصائى اجتماعى

الرصیف االبتدائیة 2011/03/01 منال السعید احمد متولي 2226926 كفـءكفـء1602011/02/28 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.دمحم فرج ت 2011/03/01 منال حمدى حامد على 1612052 كفـءكفـء1612011/02/20 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االعدادیة 2011/06/30 منال دمحم یسین ابو العز 1538044 كفـءكفـء1622011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 منى احمد دمحم عابدین 1539157 كفـءكفـء1632011/06/30 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.بقلولھ ت 2011/06/30 منى عبده حسین سالم 2166445 كفـءكفـء1642011/07/03 أخصائى اجتماعى

بكراالبتدائیة القدیمة 2011/02/20 مھجت محمود احمد ھلل 2227303 كفـءكفـء1652011/02/20 أخصائى اجتماعى

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 میادة  السید الصادق دمحم 2167110 كفـءكفـء1662011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/06/30 نادیة نزیھ حسین اسماعیل 2189132 كفـءكفـء1672011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابومصطفى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 نبیلة رؤوف عبدالواحد سمرة 2189007 كفـءكفـء1682011/06/30 أخصائى اجتماعى

فصول ملحقة الزقم اإلعدادیة 2011/06/30 نجالء عبد الباسط ابراھیم دمحم سلیمان 2394746 كفـءكفـء1692011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 نھال دمحم عبدالعزیز دمحم 2351433 كفـءكفـء1702011/06/30 أخصائى اجتماعى
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ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 نھلھ جمعھ عبدالمنعم دمحم 2184154 كفـءكفـء1712011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 نھى ابراھیم دمحم یوسف عقل 2184121 كفـءكفـء1722011/06/30 أخصائى اجتماعى

المتنبئ االبتدائیة 2011/06/30 نورا علي ابراھیم حسن 2167780 كفـءكفـء1732011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابومصطفي االبتدائیة 2011/06/30 نوره السعید عبدالمنعم الشاعر 2186690 كفـءكفـء1742011/06/30 أخصائى اجتماعى

المثلث االبتدائیة 2011/06/30 نوره حسن عطاهللا الصیاد 2230229 كفـءكفـء1752011/06/30 أخصائى اجتماعى

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ھالة حسیني دمحم دمحم 2227245 كفـءكفـء1762011/02/28 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/06/30 ھالھ دمحم حسن سالم 2198599 كفـءكفـء1772011/06/30 أخصائى اجتماعى

ابوھیكل االعدادیة 2010/05/28 ھاني منیر دمحم فیوض 2185578 كفـءكفـء1782011/06/30 أخصائى اجتماعى

الرغامھ االبتدائیة 2011/06/30 ھدى دمحم عبدالعزیز سیداحمد 2187093 كفـءكفـء1792011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض االعدادیة المھنیة 2011/06/30 ھمت علي عبدالحمید متولي 2166412 كفـءكفـء1802011/06/30 أخصائى اجتماعى

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 ھمت مصطفى یوسف سیداحمد 2192767 كفـءكفـء1812011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 ھناء على احمد على 2188804 كفـءكفـء1822011/07/03 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص ت أ االبتدائیة 2011/06/30 وفاء حسنى دمحم حسن الشرنوبى 2175541 كفـءكفـء1832011/06/30 أخصائى اجتماعى

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 والء إبراھیم دمحم عبدالحمید 2182297 كفـءكفـء1842011/07/03 أخصائى اجتماعى

طیبھ االبتدائیة 2011/06/30 ولید علي الشربینى متولى 2185002 كفـءكفـء1852011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 ولید محمود احمد خلیل 2166047 كفـءكفـء1862011/06/30 أخصائى اجتماعى

القادسیھ االبتدائیة 2011/03/01 یاسر بسیوني عطیة السید 2226866 كفـءكفـء1872011/02/28 أخصائى اجتماعى
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الرغامھ االعدادیة 1992/09/01 مرفت لطفي توفیق عید 1813422 كفـءكفـء1882008/10/30 معلم أول أ

الناصریھ االبتدائیة 2002/05/01 سعد رجب على سعد 1184983 كفـءكفـء1892012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

العمدان االعدادیة 1989/11/01 سناء دمحم زكى عاشور 1162956 كفـءكفـء1902010/02/03 معلم أول

العباسیھ الثانویة المشتركھ 1997/10/15 مصطفى حسنین إبراھیم حسنین 2116757 كفـءكفـء1912010/02/03 معلم أول

الریاض التجاریة المشتركھ 1999/03/24 نادیة فرج خلیل اللقانى 1181294 كفـءكفـء1922008/12/01 معلم أول

أ االبتدائیة.الزاوي ت 2011/06/30 ابراھیم ابوالعز ابراھیم ھلھل 2189128 كفـءكفـء1932011/06/30 معلم

المثلث االبتدائیة 2010/01/27 ابراھیم احمد ابراھیم احمد 2185864 كفـءكفـء1942011/02/20 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 ابراھیم بسیونى ابراھیم عبد هللا 1611984 كفـءكفـء1952011/07/03 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم حسن متولي عرفھ 2164843 كفـءكفـء1962011/02/20 معلم

2010/06/27 االبتدائیة٥٠المجد  ابراھیم دمحم ابراھیم دمحم 2185040 كفـءكفـء1972011/06/30 معلم

الرصیف االعدادیة 2011/06/30 إبراھیم دمحم عبده على 2350974 كفـءكفـء1982011/07/03 معلم

الخضره االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم محمود ابراھیم محمود 2179090 كفـءكفـء1992011/02/20 معلم

أ االعدادیة.الزاوي ت 2011/06/30 ابوزید سالمھ عبدالمحسن ابوالعینین 2228791 كفـءكفـء2002011/07/03 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 احالم الشحات الظریف صالح ابراھیم 2197752 كفـءكفـء2012011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الثابت ت 2011/03/01 احمد ابراھیم دمحم مصطفى 2192792 كفـءكفـء2022011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 احمد السید على خلیفھ 1538514 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 احمد رجب السید الشربیني 2197808 كفـءكفـء2042011/06/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

العباسیھ االعدادیة 2011/03/01 احمد رمضان دمحم حسونة 2173995 كفـءكفـء2052011/02/20 معلم

ابومصطفى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 احمد سعد دمحم الشامي 2168865 كفـءكفـء2062011/07/03 معلم

السالم االبتدائیة 2010/05/20 احمد صابر غازي جادهللا 2207454 كفـءكفـء2072011/07/03 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2000/10/03 احمد صالح مصطفى ابوالنضر 2151140 كفـءكفـء2082009/12/31 معلم

2011/06/30 االعدادیة٥٠المجد  احمد طاھر احمد دمحم 2356291 كفـءكفـء2092011/06/30 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 احمد عاطف دمحم احمد 2227210 كفـءكفـء2102011/02/20 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/03/01 احمد عبد الھادى السید عبد الھادى 1539205 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

فصول ملحقة القادسیة اإلعدادیة 2011/06/30 أحمد عبدالحمید دمحم عبدالقادر 2182785 كفـءكفـء2122011/07/03 معلم

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 احمد عبدالعاطي عبدالعال طلحة 2162584 كفـءكفـء2132011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/06/30 احمد عبدالنبى توفیق ابراھیم 2189280 كفـءكفـء2142011/07/03 معلم

ام القري االبتدائیة 2010/01/01 احمد عبده عبدالرازق ناصر 2189399 كفـءكفـء2152011/02/20 معلم

العریان االعدادیة 2011/06/30 احمد فتحى یوسف بسیؤنى 2322038 كفـءكفـء2162011/07/30 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/03/01 احمد دمحم رجب حماد 1615515 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

ابوھیكل االعدادیة 2011/06/30 احمد دمحم مصطفى حافظ 2184067 كفـءكفـء2182011/06/30 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 احمد نبیھ عبد الھادي السید 2217953 كفـءكفـء2192011/07/03 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/03/01 احمد یوسف دمحم متولي 2227455 كفـءكفـء2202011/02/20 معلم

المثلث االعدادیة 2011/06/30 اخالص صابر عبدالعاطى عبدالرحمن 2193160 كفـءكفـء2212011/06/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحصفھ االعدادیة 2011/03/01 اسامھ احمد اسماعیل ندا 2208201 كفـءكفـء2222011/02/20 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/06/01 اسامھ احمد دمحم الكومى 1544219 كفـءكفـء2232011/06/12 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/03/01 اسامھ دمحم عبد هللا فرج 1544123 كفـءكفـء2242011/02/20 معلم

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2010/05/10 اسالم دمحم عبدالحمید سالمة 2165051 كفـءكفـء2252011/06/30 معلم

الریاض الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/06/30 اسماء السید عبدالمتجلي علي 2165893 كفـءكفـء2262011/07/03 معلم

ھالل ت أ االعدادیة 2011/03/01 اسماء الشوادفى كمال على 1544117 كفـءكفـء2272011/02/20 معلم

الرغامھ ریاض اطفال 2011/03/01 اسماء فاروق بسیوني عبدالحمید 2230234 كفـءكفـء2282011/02/20 معلم

العاقولھ االعدادیة 2011/03/01 اسماء فؤاد احمد بدران 1537914 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 أسماء قاسم عیسى مفتاح 2181679 كفـءكفـء2302011/07/03 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/03/01 اسماء مبروك على ابراھیم 2209177 كفـءكفـء2312011/02/20 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/03/01 أسماء دمحم حسن الشرنوبى 2216850 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/06/01 اسماء محمود دمحم حامد 2226776 كفـءكفـء2332011/06/12 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 اسماعیل  عبدالغني اسماعیل  دمحم 2165938 كفـءكفـء2342011/07/03 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/06/30 اسماعیل دمحم الشوادفى اسماعیل 2167039 كفـءكفـء2352011/07/03 معلم

العمدان االعدادیة 2010/05/13 اسماعیل دمحم كمال دمحم سواح عرب 2392693 كفـءفوق المتوسط2362011/07/03 معلم

ھالل ت أ االبتدائیة 2011/06/30 اسماعیل نسیم اسماعیل دمحم 2207824 كفـءكفـء2372011/06/30 معلم

الناصریھ االعدادیة 2011/06/30 اشجان عزت محمود علي 2193310 كفـءكفـء2382011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

ام سن االبتدائیة 2011/03/01 إعتماد السید السید دمحم نورالدین 2188778 كفـءكفـء2392011/02/20 معلم

العمدان االعدادیة 2010/01/01 إكرامى جمال عبدالرؤوف بیومى 2182820 كفـءكفـء2402011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 الزھراء حسن دمحم النادى 2183924 كفـءكفـء2412011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الزاوي ت 2011/03/01 السید بسیونى عبد الرحمن ابراھیم 1622879 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2010/05/19 السید عبد الحمید دمحم ابو زید 1538648 كفـءكفـء2432011/07/03 معلم

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2011/03/01 السید عبدالفتاح احمد بلتاجي 2209886 كفـءكفـء2442011/02/20 معلم

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 السید محروس السید احمد دمحم 2205315 كفـءكفـء2452011/02/20 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2012/07/03 السید دمحم السید عبدالحمید 2659027 كفـءكفـء2462013/08/29 دكتوراهمعلم

دمحم فرج ریاض اطفال 2011/03/01 السیده رجب عبد هللا السید 1537035 كفـءكفـء2472011/02/20 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/06/30 السیده عبدالمنعم محمود ضباب 2201808 كفـءكفـء2482011/07/03 معلم

طیبھ االبتدائیة 2011/06/30 الشیماء  كمال مھدى ابراھیم 2197560 كفـءكفـء2492011/07/03 معلم

المثلث االعدادیة 2011/03/01 الشیماء سعد دمحم على 2193239 كفـءكفـء2502011/02/20 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 الھام ابراھیم عبدالعاطى عبدالمجید 2189117 كفـءكفـء2512011/07/03 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/06/30 الھام السید دمحم حموده 2176400 كفـءكفـء2522011/07/03 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/03/01 الھام حمدي جمعھ عوض 2191379 كفـءكفـء2532011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 امال فھمى عبد الحمید شیحھ 1538064 كفـءكفـء2542011/07/03 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/03/01 امانى ابراھیم عبد الوھاب حسین 1545376 كفـءكفـء2552011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.الثابت ت 2011/06/30 امانى جمال حسن عبدالمعطى زھره 2195131 كفـءكفـء2562011/06/30 معلم

العریان االعدادیة 2011/06/30 أمانى صالح أبوزید بكر 2330139 كفـءكفـء2572011/06/30 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/03/01 امانى دمحم على عمرو 1612062 كفـءكفـء2582011/02/20 معلم

أ ریاض اطفال.ابوزھره ت 2011/03/01 امانى منصور عبد السالم منصور 1537308 كفـءكفـء2592011/02/20 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 اماني  دمحم علي  عبدالوھاب 2167777 كفـءكفـء2602011/02/20 معلم

العمدان االعدادیة 2011/06/30 اماني السید عبدالمطلب دمحم 2179007 كفـءكفـء2612011/07/03 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/06/30 امل  محمود على دمحم 2377745 كفـءكفـء2622011/07/03 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 امل الشوادفي دمحم ابراھیم 2182291 كفـءكفـء2632011/07/03 معلم

العمدان االبتدائیة 2011/03/01 امل رجب عبدالتواب شمس الدین 2198302 كفـءكفـء2642011/02/20 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/06/30 أمل رشاد سلیمان بلتاجى 2242232 كفـءكفـء2652011/06/30 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 أمل صالح غازى مرسى 2184312 كفـءكفـء2662011/06/30 معلم

السید خلیل االبتدائیة 2011/03/01 امل عاطف عبدالعظیم فرحات 2227223 كفـءكفـء2672011/02/20 معلم

الزاویھ االبتدائیة 2011/03/01 امل عبدالعاطي دمحم یوسف 2194486 كفـءكفـء2682011/02/20 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/03/01 أموره جمال أحمد یوسف مطاوع 2187077 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

أ االعدادیة.حوین ت 2011/03/01 امیرة ابراھیم محمود ابراھیم 2207843 كفـءكفـء2702011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الفیروز ت 2011/03/01 امیرة فیصل حسن عبدالحمید 2165830 كفـءكفـء2712011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال ریاض اطفال 2011/06/30 امیرة دمحم حسن عبد القادر 2180389 كفـءكفـء2722011/07/03 معلم
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السالم االبتدائیة 2011/03/01 امیره رفعت دمحم ابراھیم 1537978 كفـءكفـء2732011/02/20 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 امیره دمحم عبد الجلیل  عبد المجید 2394530 كفـءكفـء2742011/07/03 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 امیره مصطفى موسى الشیخ 2228566 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/06/30 امیمة السعید السید ابراھیم 2205752 كفـءكفـء2762011/07/03 معلم

أ االبتدائیة.الفیروز ت 2011/03/01 انتصار سعد ابوالیزید عبدالرحمن 2229592 كفـءكفـء2772011/02/20 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/06/30 انتصار صالح عبدالونیس صالح 2168131 كفـءكفـء2782011/06/30 معلم

الرصیف االعدادیة 2011/03/01 انتصار عنتر ابراھیم متولى 2189065 كفـءكفـء2792011/02/20 معلم

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/06/30 انھام دمحم عبدالقادر دمحم السید 2192569 كفـءكفـء2802011/06/30 معلم

فصول ملحقة القادسیة اإلعدادیة 2011/06/30 أنور زغلول دمحم الكومى 2252577 كفـءكفـء2812011/07/03 معلم

مخالى االبتدائیة 2010/01/01 انیس لطفى عبدالحى السید 2200701 كفـءكفـء2822011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 ایمان السعید علي السید 2185677 كفـءكفـء2832011/06/30 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/06/30 ایمان عبدهللا حسن مصطفى 2168594 كفـءكفـء2842011/07/03 معلم

بكر االعدادیة 2011/03/01 ایمان محب عبدالمقصود الجوھري 2167792 كفـءكفـء2852011/02/20 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم الشاذلي المھدي 2226916 كفـءكفـء2862011/02/20 معلم

ام سن االعدادیة 2011/03/01 إیمان مسعود ثابت دمحم 2198427 كفـءكفـء2872011/02/20 معلم

ابوھیكل ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان یوسف دمحم فوده 1537063 كفـءكفـء2882011/02/20 معلم

الزقم االبتدائیة 2011/03/01 ایمن حامد سالم عبدالخالق 2208192 كفـءكفـء2892011/02/20 معلم
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الناصریھ االعدادیة 2011/06/30 ایمن منصور فتحى رفاعى 2234107 كفـءكفـء2902011/06/30 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/03/01 ایناس انور محمود یوسف 2166075 كفـءكفـء2912011/02/28 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 إیناس عبدالباسط دمحم بسیونى 2195964 كفـءكفـء2922011/07/03 معلم

الثابت االبتدائیة 2011/03/01 ایناس عبدالعزیز حسن السید 2228597 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

2011/06/30 االعدادیة٥٠المجد  ایناس دمحم دمحم الشیخ 2356298 كفـءكفـء2942011/06/30 معلم

ام سن االعدادیة 2011/06/30 ایھاب السید عبدالمتجلي علي 2165081 كفـءكفـء2952011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.بشال ت 2011/06/30 ایھاب رمضان حجازى البیلى 2172902 كفـءكفـء2962011/06/30 معلم

أ ریاض اطفال.حوین ت 2011/03/01 بدیعھ السید یوسف دمحم 1536549 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

بكراالبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 بسمة أحمد مصطفى جادهللا 2168669 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 بسمة حسن رشاد عبدالوھاب 2187075 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 بسمة عبدالسالم ابوالفتوح دمحم 2185717 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

أ االبتدائیة.الفیروز ت 2011/06/30 بسمة یحیى محمود زیدان 2198933 كفـءكفـء3012011/07/03 معلم

ام سن االعدادیة 2011/03/01 بسمھ السید عبدالقادر حسین 2237289 كفـءكفـء3022011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/03/01 بسمھ محمود دمحم السید 2192528 كفـءكفـء3032011/02/20 معلم

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 بشرى بسیوني دمحم مصطفى 2189335 كفـءكفـء3042011/07/03 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/06/30 بشرى مصلح حسن حسن 2184381 كفـءكفـء3052011/06/30 معلم

ام القري االعدادیة 2011/03/01 بكر السید دمحم سعد 2197762 كفـءكفـء3062011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2010/05/14 بلتاجي دمحم قطب بلتاجي 2394677 كفـءكفـء3072011/07/03 معلم

الشھداء تعلیم اساسى االعدادیة 2010/05/17 تامر اسماعیل عشرى احمد 2192499 كفـءكفـء3082011/07/03 معلم

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 تغرید شعبان دمحم المیر 2179020 كفـءكفـء3092011/02/20 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/03/01 تھاني مصطفى زكریا ابراھیم 2210009 كفـءكفـء3102011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.البشایر ت 2011/03/01 تیسیر سمیح على دمحم 2195172 كفـءكفـء3112011/02/20 معلم

طیبھ االبتدائیة 2011/03/01 ثروت دمحم دمحم مصباح 2199842 كفـءكفـء3122011/02/20 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/06/30 ثناء صالح عبد اللطیف عمر 1193144 كفـءكفـء3132011/07/03 معلم

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2009/05/09 جمال السید ابراھیم الزھیري 2168937 كفـءكفـء3142011/02/20 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2010/05/02 جمال عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2165788 كفـءكفـء3152011/06/30 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/03/01 جمالت بسیونى اسماعیل على 1543950 كفـءكفـء3162011/02/20 معلم

بكر االعدادیة 2011/06/30 جھاد على صالح عبدالعال 2197864 كفـءكفـء3172011/07/03 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 جیالن دمحم شحاتھ عبدهللا 2166155 كفـءكفـء3182011/07/03 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 جیھان إسماعیل إبراھیم یوسف 2174389 كفـءكفـء3192011/07/03 معلم

بقلولھ االبتدائیة القدیمھ 2011/03/01 جیھان الطیار احمد الدیب 2210429 كفـءكفـء3202011/02/20 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 جیھان زعفان احمد دمحم 2210094 كفـءكفـء3212011/06/30 معلم

طابا االبتدائیة 2011/06/30 حافظ السعید حافظ رمضان 2178992 كفـءكفـء3222011/06/30 معلم

طابا االبتدائیة 2011/06/30 حسام الدین قاسم عبدالحمید عوض 2182005 كفـءكفـء3232011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

المثلث االبتدائیة 2010/05/12 حسام دمحم حامد المغازى 2357805 كفـءكفـء3242011/06/30 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/03/01 حسنات قدرى مصطفى ابراھیم 1543965 كفـءكفـء3252011/02/20 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2010/05/25 حسین عبدالرازق حسین غالب 2184023 كفـءكفـء3262011/06/30 معلم

القادسیھ االبتدائیة 2011/06/30 حماده صالح السید جبر الشامي 2396614 كفـءكفـء3272011/06/30 معلم

ابوھیكل االعدادیة 2011/03/01 حماده فتحى یوسف الدیاسطى 2204867 كفـءكفـء3282011/02/20 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/03/01 حمدى احمد عبدالصمد منشاوى 2208213 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/03/01 حنان ابراھیم محمود عطیة 2215609 كفـءكفـء3302011/02/20 معلم

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/03/01 حنان رجب دمحم حامد 2215462 كفـءكفـء3312011/02/20 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/06/30 حوریة اسماعیل السید رمضان 2167755 كفـءكفـء3322011/07/03 معلم

الریاض االعدادیة المھنیة 2011/03/01 حوریة عبد ربھ خیر هللا خلیفة 1615505 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

مخالى االبتدائیة 2010/01/11 خالد سالم دمحم شعبان 2227523 كفـءكفـء3342011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/06/30 خضره محروس عبد الحلیم  موسى 2394871 كفـءكفـء3352011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/06/01 خلود السید احمد عبدالھادى بدوى 2189331 كفـءكفـء3362011/06/12 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 خلیل طھ دمحم خلیل 2201621 كفـءكفـء3372011/02/20 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/06/30 خمیس السید عبدهللا حجازي 2165859 كفـءكفـء3382011/06/30 معلم

القادسیھ االبتدائیة 2011/06/30 خمیس جمال إبراھیم سلیم 2350953 كفـءكفـء3392011/06/30 معلم

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 خیري بدران عیسى عبدالقادر 2185666 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/03/01 دالیا عبدالحمید السید دمحم عبود 2232259 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم

فصول ملحقة الزقم اإلعدادیة 2011/03/01 دالیا على اسماعیل عبد ربھ 1543259 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/03/01 دعاء بسیوني اسماعیل محمود 2167737 كفـءكفـء3432011/02/28 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/03/01 دعاء جمیل عبدالعزیز نصار 2182233 كفـءكفـء3442011/02/20 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 دعاء حامد سالم عبدالخالق 2209075 كفـءكفـء3452011/06/30 معلم

السید خلیل االبتدائیة 2011/06/30 دعاء حسین دمحم علي 2394855 كفـءكفـء3462011/06/30 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 دعاء فرحات عبدالمنعم السید 2189502 كفـءكفـء3472011/06/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 دالل الدسوقى عبد الوھاب مغنم 2213650 كفـءكفـء3482011/02/20 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 دالل سالم سالم ابو العز 1543319 كفـءكفـء3492011/02/20 معلم

الشھداء تعلیم اساسى االعدادیة 2011/06/30 دالل مطاوع دمحم نصر 2197221 كفـءكفـء3502011/06/30 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/03/01 دینا سامى عبدالسالم جاد 2205483 كفـءكفـء3512011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/03/01 راضیھ علي سالمھ علي 2197899 كفـءكفـء3522011/02/20 معلم

عمرو بن العاص ت أ اإلعدادیة 2011/03/01 راغده نبیھ مرسى دمحم 2204844 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/06/30 رانده سراج الدین دمحم على 2175420 كفـءكفـء3542011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 رانیا السید عبدهللا سالمھ عبدهللا 2197836 كفـءكفـء3552011/06/30 معلم

ام سن االعدادیة 2011/03/01 رانیا حسن عبد الرحیم عبده 1544132 كفـءكفـء3562011/02/20 معلم

الزاوي االبتدائیة 2011/03/01 رانیا طھ یوسف رمضان 2229315 كفـءكفـء3572011/02/20 معلم

-----------------------------------

7438of 2534 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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ابوھیكل ریاض اطفال 2011/02/20 رانیا عبدالعزیز السعید احمد 2165981 كفـءكفـء3582011/02/20 معلم

أ ریاض اطفال.الوزاریھ ت 2011/06/30 رانیا محمود ابراھیم محمود 2195864 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/03/01 رباب عبدالعظیم محمود مرعي 2234208 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 رباب عمر على أبوزید 2184104 كفـءكفـء3612011/06/30 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/06/30 رباب دمحم أحمد خفاجى 2350800 كفـءكفـء3622011/07/03 معلم

الریاض الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/03/01 رجاء عبد هللا عبد الغنى عبد السالم 1537137 كفـءكفـء3632011/02/20 معلم

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/03/01 رجب الشوادفى دمحم عمر 2166980 كفـءكفـء3642011/02/20 معلم

أ االعدادیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/06/30 رحاب ابراھیم على على سودان 1537893 كفـءكفـء3652011/06/30 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 رحاب السید احمد اسماعیل 2168892 كفـءكفـء3662011/07/03 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 رسمیة كامل  السید  خاطر 2178147 كفـءكفـء3672011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.الوزاریھ ت 2011/03/01 رشا ابوشعیشع فؤاد ابوشعیشع 2195114 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

ام سن االعدادیة 2011/06/30 رشا احمد على احمد سالم 2356263 كفـءكفـء3692011/06/30 معلم

الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 رشا اسماعیل ابراھیم یوسف 2189566 كفـءكفـء3702011/06/30 معلم

السید خلیل االبتدائیة 2011/06/30 رشا السید خلیل احمد 1537416 كفـءكفـء3712011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.بقلولھ ت 2011/06/30 رشا الشحات ابراھیم احمد سلیمان 2198214 كفـءكفـء3722011/07/03 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/06/30 رشا حسن عبدالرحیم عبده 2205237 كفـءكفـء3732011/07/03 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/03/01 رشا عبدالمعبود عبدالمحسن عطیة 2197598 كفـءكفـء3742011/02/20 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/02/20 رشا قاسم عیسى مفتاح 2227290 فوق المتوسطفوق المتوسط3752011/02/20 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/06/30 رشا دمحم حسن سالم 2184472 كفـءكفـء3762011/06/30 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 رشا دمحم حماد دمحم دمحم 2250240 كفـءكفـء3772011/02/20 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 رضا ابراھیم عبدالقادر یوسف 2195120 كفـءكفـء3782011/06/30 معلم

ام سن االبتدائیة 2010/05/11 رضا صابر عبدالسالم بسیوني 2227445 كفـءكفـء3792011/06/30 معلم

الشھاینھ االبتدائیة 2011/03/01 رضا عبدالفتاح عبدالحمید سید أحمد 2185595 كفـءكفـء3802011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 رضا عبداللطیف عبدالباري سیداحمد 2178024 كفـءكفـء3812011/02/20 معلم

الخضره االبتدائیة 2011/03/01 رضا دمحم رسول دمحم 2182047 كفـءكفـء3822011/02/20 معلم

ام القري االعدادیة 2010/05/19 رمضان  شوقى دمحم على 2174272 كفـءكفـء3832011/06/30 معلم

ام القري االعدادیة 2010/05/20 رمضان فھمي دمحم علوان 2168730 كفـءكفـء3842011/06/30 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2010/03/14 رمضان محي الدین حسن دمحم 2393254 كفـءكفـء3852011/07/03 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 روحیھ السید عبدالجواد عبدالحمید 2393259 كفـءكفـء3862011/07/03 معلم

أ االعدادیة.بشال ت 2011/02/20 ریحاب رجب السید الشربینى 2199012 كفـءكفـء3872011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الوزاریھ ت 2011/02/20 ریھام رزق لطفي ابراھیم 2169497 كفـءكفـء3882011/02/20 معلم

ام سن االعدادیة 2011/06/30 ریھام دمحم محمود األلفى 2350326 كفـءكفـء3892011/06/30 معلم

الثابت ریاض اطفال 2011/06/30 ریھام یوسف دمحم فوده 1537151 كفـءكفـء3902011/07/03 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/06/30 ریھان فتحى نصر ابراھیم 2190702 كفـءكفـء3912011/06/30 معلم

-----------------------------------

7438of 2536 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

السید خلیل االبتدائیة 2011/06/30 زمزم ابراھیم دمحم على 1537368 كفـءكفـء3922011/06/30 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/03/01 زمزم على ابو زید دمحم 1545353 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/06/30 زینب الشوادفى ابراھیم دمحم 2197680 كفـءكفـء3942011/06/30 معلم

المتنبئ ریاض أطفال 2011/06/30 زینب حامد عبد العاطى مرسى 1536854 كفـءكفـء3952011/06/30 معلم

المثلث االعدادیة 2011/03/01 زینب كمال عطیة سعادة 2215607 كفـءكفـء3962011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 زینب نسیم یوسف یس 2201818 كفـءكفـء3972011/06/30 معلم

ابومصطفى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 زینب یحي علي دمحم 2169422 كفـءكفـء3982011/06/30 معلم

مخالى االبتدائیة 2011/06/30 زینھم عبدالعزیز عبدالعزیز ابراھیم 2200707 كفـءكفـء3992011/06/30 معلم

الشھداء تعلیم اساسى االعدادیة 2003/01/10 سالم إبراھیم  الصافي موسى 2195865 كفـءكفـء4002011/06/30 معلم

أ االعدادیة.البشایر ت 2011/06/30 سامح ابراھیم دمحم دمحم السید 2197658 كفـءكفـء4012011/06/30 معلم

الناصریھ االبتدائیة 2011/03/01 سامح سعد دمحم محمود 2193985 كفـءكفـء4022011/02/20 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/06/30 سامى ابراھیم حسن علیوه 2189724 كفـءكفـء4032011/06/30 معلم

بكراالبتدائیة القدیمة 2011/02/20 سامیة جمال احمد یوسف 2169013 كفـءكفـء4042011/02/20 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/06/30 سامیة دمحم حامد باز 2184142 كفـءكفـء4052011/06/30 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/03/01 سامیھ دمحم حسن مصطفى 1615747 كفـءكفـء4062011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.ابوزھره ت 2011/03/01 سامیھ مصطفى إبراھیم الشربینى 2201947 كفـءكفـء4072011/02/20 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/03/01 سحر عبدالسالم فوزى احمد 2229578 كفـءكفـء4082011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سحر یاقوت دمحم دندش 2197817 كفـءكفـء4092011/02/20 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/06/30 سستر سراج الدین دمحم على 2177247 كفـءكفـء4102011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/03/01 سعاد السید عبدالمطلب دمحم ابراھیم 2229562 كفـءكفـء4112011/02/20 معلم

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 سعد احمد ابراھیم  عزب 2253363 كفـءكفـء4122011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 سعد عوض ابراھیم احمد 2215482 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

أ االعدادیة. أكتوبر ت٦ 2010/03/11 سعد دمحم سعد علي 2393273 كفـءكفـء4142011/06/30 معلم

المثلث االعدادیة 2011/06/30 سعد دمحم سعد عمر 2167138 كفـءكفـء4152011/06/30 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/06/30 سعد مسعود یوسف درویش 2222346 كفـءكفـء4162011/07/03 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 سعده مبروك حسین حسن 2281940 كفـءكفـء4172011/06/30 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/03/01 سعیدة دمحم السید شلبى 2183254 كفـءكفـء4182011/02/20 معلم

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/06/30 سلیمان بدران سلیمان الغنام 2200657 كفـءكفـء4192011/06/30 معلم

الشھاینھ االبتدائیة 2011/03/01 سماء فتحي مرسي حسانین 2228657 كفـءكفـء4202011/02/28 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 سماح خمیس عبدالرحمن خمیس 2202435 كفـءكفـء4212011/06/30 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/02/20 سماح متولي دمحم القصبي 2164782 كفـءكفـء4222011/02/20 معلم

2011/03/01 االعدادیة٥٥المجد  سمر یوسف عبدالقادر شرف الدین 2215503 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

أ االبتدائیة.الزاوي ت 2011/06/30 سمیة عبدالجلیل علي تاج الدین 2209998 كفـءكفـء4242011/07/03 معلم

الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 سمیحة كمال محمود مبروك 2200895 كفـءكفـء4252011/07/03 معلم
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المؤھل 
األعلي

العباسیھ االبتدائیة 2011/03/01 سناء أحمد یونس عمر 2205881 كفـءكفـء4262011/02/20 معلم

السالم ریاض اطفال 2011/03/01 سھام تھامى دمحم حسین 1535531 كفـءكفـء4272011/02/20 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/03/01 سھام دمحم عبدالقادر دمحم 2184989 كفـءكفـء4282011/02/28 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/03/01 سھام نجاح عبدالعزیز دمحم 2195142 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

الخضره االبتدائیة 2011/03/01 سھیر البسیوني یوسف عبدهللا 2229455 كفـءكفـء4302011/02/20 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/02/20 سوزان  عطیة احمد عطیة 2166375 كفـءكفـء4312011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/03/01 سوسو عبد المجید دمحم حامد 1539120 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

الرغامھ االبتدائیة 2011/06/30 سوسو عبد المنصف غازى دمحم 1539440 كفـءكفـء4332011/06/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 سوسو فتحى احمد صالح 2197670 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 شادیة بسیوني عبدالفتاح السید 2188950 كفـءكفـء4352011/07/03 معلم

العاقولھ االعدادیة 2011/03/01 شریھان اسماعیل عزت حجازي 2206302 كفـءكفـء4362011/02/20 معلم

المثلث ریاض اطفال 2011/03/01 شریھان زغلول دمحم دمحم 2191441 كفـءكفـء4372011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 شریھان عادل بیومي مصطفى 2165925 ضعیفضعیف4382011/07/03 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2010/05/24 شعبان السید حسین عبدالسالم 2195163 كفـءكفـء4392011/07/03 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/03/01 شیرین بسیوني ممدوح ابوالسعود 2184004 كفـءكفـء4402011/02/20 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 شیرین شحاتھ علي اسماعیل 2167785 كفـءكفـء4412011/02/20 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/02/28 شیرین عبدالحمید حامد عبدالحمید 2228065 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 شیرین مجدي السید كساب 2210461 كفـءكفـء4432011/02/20 معلم

أ االعدادیة.حوین ت 2011/03/01 شیماء الذكیر علي علي 2207436 كفـءكفـء4442011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الزاوي ت 2011/03/01 شیماء بسیوني امام احمد 2212800 كفـءكفـء4452011/02/20 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/06/01 شیماء خلف دمحم اسماعیل 2166112 كفـءكفـء4462011/06/05 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/03/01 شیماء فتحى سیف الدین محمود 1562735 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالخالق دمحم 2174008 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 شیماء دمحم عبدالفتاح دمحم 2168875 كفـءكفـء4492011/07/03 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 شیماء مختار دمحم عطیھ 1538638 كفـءكفـء4502011/07/03 معلم

الزقم االبتدائیة 2011/03/01 صابرین محمود ھاشم ابوطویلة 2234201 كفـءكفـء4512011/02/20 معلم

العمدان االبتدائیة 2011/02/20 صباح السعید عبد الحمید دمحم 1537485 كفـءكفـء4522011/02/20 معلم

الشھاینھ االبتدائیة 2011/02/28 صباح رفعت دمحم ھجرس 2174102 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 صباح صالح عبدالحلیم مصطفى 2197186 كفـءكفـء4542011/02/20 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/03/01 صباح دمحم ابراھیم احمد 2213922 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

الرصیف االبتدائیة 2011/06/30 صباح محمود إبراھیم رمضان 2194153 كفـءكفـء4562011/06/30 معلم

الزاویھ االعدادیة 2010/06/05 صبحى  دمحم دمحم ریحان 2209377 كفـءكفـء4572011/06/30 معلم

الخضره االعدادیة 2011/06/30 صبري عبدالواحد احمد دمحم 2168141 كفـءكفـء4582011/07/03 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/06/30 صدفة الشحات دمحم رمضان 2253121 كفـءكفـء4592011/06/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.ابوزھره ت 2011/03/01 صفاء عبدالرحیم دمحم جادهللا 2188867 كفـءكفـء4602011/02/20 معلم

الحصفھ ب ق ریاض اطفال 2011/03/01 صفاء عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح 2200760 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/03/01 صفاء ماھر دمحم العیسوى 2167021 كفـءكفـء4622011/02/20 معلم

الریاض الثانویة بنین 2010/05/11 صفوت شریف عطیة حبشي 2169515 كفـءكفـء4632011/07/03 معلم

أ االعدادیة.الفیروز ت 2011/06/01 صفوت عبدربھ عبدالعزیز على 2190679 كفـءكفـء4642011/06/01 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 صفوت عوض السید سالم 2166014 كفـءكفـء4652011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 صفیھان ابراھیم عثمان صالح 2377013 كفـءكفـء4662011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 صالح احمد عطا هللا الصیاد 1545387 كفـءكفـء4672011/06/30 معلم

الریاض الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/03/01 طارق رفعت عبدالجواد علي 2166128 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 طارق شعبان ابراھیم عبد العزیز 1541073 كفـءكفـء4692011/06/30 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/03/01 طارق محمود عبدالخالق الشرنوبي 2161654 كفـءكفـء4702011/02/20 معلم

الضبعھ االبتدائیة 2011/03/01 طلحھ سید احمد عبد الجواد الجداوى 1615756 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 طھ  شحاتھ عبدربھ ابراھیم 2230363 كفـءكفـء4722011/02/20 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 طھ توفیق فھمي معداوي 2197166 كفـءكفـء4732011/02/20 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/02/20 ظریفة دمحم شعبان عبدالحمید 2167790 كفـءكفـء4742011/02/20 معلم

البریھ االبتدائیة 2010/04/21 عابد دمحم علي مبروك 2215627 كفـءكفـء4752011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2003/02/20 عارف دمحم عبد الوھاب جودة 1538083 كفـءكفـء4762011/02/20 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابومصطفي ریاض اطفال 2011/06/30 عالیة  السید حسن قنیبر 2190643 كفـءكفـء4772011/07/03 معلم

طابا االبتدائیة 2011/06/30 عایدة سمیر عبدالوھاب دمحم 2166450 كفـءكفـء4782011/07/03 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/06/30 عائشة عبدالفتاح عبدالعزیز دمحم 2189075 كفـءكفـء4792011/07/03 معلم

فصول ملحقة الزقم اإلعدادیة 2010/05/14 عبد الرازق  عبد الرازق عبد ر بھ دمحم 2178376 كفـءكفـء4802011/06/30 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 عبدالحلیم دمحم سالم خلیف 2375882 كفـءكفـء4812011/06/30 معلم

الخضره االعدادیة 2011/03/01 عبدالحمید صابر عبدالحمید دمحم غالى 2207535 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

أ االعدادیة.بشال ت 2011/02/20 عبدالحمید فتحي غازي یوسف 2164746 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

أ االبتدائیة.البشایر ت 2011/06/30 عبدالحمید دمحم عبدالحمید یوسف 2204296 كفـءكفـء4842011/06/30 معلم

العریان االعدادیة 2011/06/30 عبدالرحمن حامد جمعھ دومة 2197290 كفـءكفـء4852011/06/30 معلم

أ االعدادیة.بشال ت 2011/06/30 عبدالستار عبدالجید السعید علي 2192715 كفـءكفـء4862011/06/30 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 عبده فضل عبده على 2200633 كفـءكفـء4872011/02/20 معلم

الناصریھ االبتدائیة 2011/06/30 عبده دمحم علي رزق 2170126 كفـءكفـء4882011/07/03 معلم

الثابت االبتدائیة 2011/03/01 عبیر جمال دمحم سالم 2195102 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 عبیر عبداللطیف عبدالرحمن خمیس 2168474 كفـءكفـء4902011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 عزة السید عبدالباقي علي 2222358 كفـءكفـء4912011/02/20 معلم

الریاض الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/03/01 عزة عبدالحمید یوسف حسن 2184366 كفـءكفـء4922011/02/20 معلم

بكر االعدادیة 2011/02/20 عزه جمعھ عوض ابراھیم 2168980 كفـءكفـء4932011/02/20 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 عزیزة  دمحم حسن عبد القادر 2180423 كفـءكفـء4942011/06/30 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة صالح سعد عبدهللا 2168517 كفـءكفـء4952011/02/20 معلم

أ االعدادیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 عصام الدین عبدالمجید حسن طھ 2366774 كفـءكفـء4962011/06/30 معلم

الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 عصام السید امام احمد 2198273 كفـءكفـء4972011/06/30 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/03/01 عصام حمام عبدالعزیز مقرونة 2174862 كفـءكفـء4982011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.بشال ت 2011/03/01 عصام عبد  الجید السعید علي 2192722 كفـءكفـء4992011/02/20 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 عطیة عطیة احمد دمحم 2166037 كفـءكفـء5002011/06/30 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 عفاف السید حمدى احمد النطاط 2195928 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الفیروز ت 2011/03/01 عالء احمد العشرى دمحم 2183418 كفـءكفـء5022011/02/20 معلم

الضبعھ االعدادیة 2011/06/30 عالء دمحم عبدالمجید الوكیل 2198383 كفـءكفـء5032011/06/30 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/03/01 على خفاجى یونس العجمى 1545425 كفـءكفـء5042011/02/20 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 على خمیس عبدالعزیز عطوه 2313402 كفـءكفـء5052011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/06/30 على عبدالحمید حسنین البقلى 2200884 كفـءكفـء5062011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 علیاء دمحم دمحم الصادق 2174341 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

الخضره االعدادیة 2011/02/20 عماد حمدى حسن غنام 2177324 كفـءكفـء5082011/02/20 معلم

ام القري االعدادیة 2011/03/01 عماد عبدالحلیم عبدالعزیز دمحم 2197766 كفـءكفـء5092011/02/20 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٥٥المجد  عمر عبدالقوي دمحم مرسي 2169490 كفـءكفـء5102011/06/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام سن االبتدائیة 2011/06/30 عمرو عادل السید دمحم 2165112 كفـءكفـء5112011/06/30 معلم

بكر االعدادیة 2006/03/12 عید دمحم دمحم إبراھیم 2174353 كفـءكفـء5122011/02/20 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/03/01 غاده حامد دمحم ھیبھ 2201035 كفـءكفـء5132011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/02/20 غاده دمحم رضوان شلبى 2185318 كفـءكفـء5142011/02/28 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/02/20 غالیة حامد ابراھیم بالل 2201828 كفـءكفـء5152011/02/20 معلم

أ ریاض اطفال.الوزاریھ ت 2011/06/30 غنا عبدالحلیم عبدالستار یوسف 2182347 كفـءكفـء5162011/06/30 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/06/30 فا یزة احمد عبدالعزیز العربى 2201640 كفـءكفـء5172011/06/30 معلم

الرغامھ االبتدائیة 2011/06/30 فاتن رفعت السید یوسف 2383732 كفـءكفـء5182011/06/30 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/02/20 فاتن عبدالجواد دمحم الغنام 2168447 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

الضبعھ االعدادیة 2011/03/01 فاتن دمحم دمحم حماد 2168238 كفـءكفـء5202011/02/20 معلم

یوسف عوض االبتدائیة 2011/06/30 فایز عبد الباسط عبد هللا النجار 1615766 كفـءكفـء5212011/07/03 معلم

أ االبتدائیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/03/01 فایزة إبراھیم جبارة دمحم 2231144 كفـءكفـء5222011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الوزاریھ ت 2011/03/01 فایزة بسیوني عبدالحمید سالمھ 2235798 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 فر حات مصطفى فرحات یونس 2207818 كفـءكفـء5242011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 فرحات  دمحم فرحات سعد 2165904 كفـءكفـء5252011/07/03 معلم

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2011/06/30 فرید یوسف دمحم یوسف 2179233 كفـءكفـء5262011/06/30 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/06/30 فریدة سعد ابراھیم عوض 2168950 كفـءكفـء5272011/07/03 معلم
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مخالى االبتدائیة 2011/03/01 فؤاده جبر عبدالمنعم زھران 2186768 كفـءكفـء5282011/02/20 معلم

فصول ملحقة النشاوي اإلعدادیة 2011/03/01 فوزى فتحى محمود سالمة 1545303 كفـءكفـء5292011/02/20 معلم

ابو شبانة االبتدائیة 2011/06/30 كریمة عبدالمحسن عطیة سرور 2229499 كفـءكفـء5302011/06/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 كریمة مختار فتحي غازي 2206286 كفـءكفـء5312011/07/03 معلم

القادسیھ االبتدائیة 2011/06/30 كمال على دمحم غازي 2359786 كفـءكفـء5322011/07/03 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/03/01 لبنى راشد عطیة دمحم 2178353 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

الشھاینھ االبتدائیة 2011/06/30 لبنى عبد العزیز  علي ابراھیم 2379686 كفـءكفـء5342011/06/30 معلم

الشھاینھ االبتدائیة 2011/02/28 لطفیة عبدربھ عبدالجواد عبدربھ 2227418 كفـءكفـء5352011/02/28 معلم

الضبعھ االعدادیة 2011/06/30 لمیاء جابر مسعود دمحم 2166064 كفـءكفـء5362011/06/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 لمیاء صالح سالم حسین 1537942 كفـءكفـء5372011/02/20 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/06/30 لمیاء دمحم دمحم طھ 2210079 كفـءكفـء5382011/07/03 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/06/30 لیلى ابراھیم عطا الخولي 2182275 كفـءكفـء5392011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الشھید دمحم عبده ابراھیم ت 2011/06/30 لیلى إبراھیم دمحم شعالن 2283500 كفـءكفـء5402011/06/30 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/06/30 لیلي  محمود دمحم ابراھیم 2394040 كفـءكفـء5412011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 لیلي حماده علي علي 2207424 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

الناصریھ االبتدائیة 2011/06/30 ماجد صبري دمحم عبدالمعطى 2170139 كفـءكفـء5432011/07/03 معلم

أ االعدادیة.الثابت ت 2011/03/01 ماجده فرحات عطیة حماد 2184393 كفـءكفـء5442011/02/20 معلم
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الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/30 مبروكة دمحم ابراھیم شحاتھ 2166914 كفـءكفـء5452011/06/30 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 دمحم  علي حسن احمد 2166397 كفـءكفـء5462011/02/20 معلم

ابوھیكل االعدادیة 2010/01/11 دمحم ابراھیم عبد القادر یوسف 1539481 كفـءكفـء5472011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 دمحم إبراھیم دمحم حموده 2174401 كفـءكفـء5482011/06/30 معلم

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 دمحم احمد ابوشعیشع السید 2199079 كفـءكفـء5492011/07/03 معلم

أ االبتدائیة.الثابت ت 2011/03/01 دمحم احمد راغب احمد حامد 2184404 كفـءكفـء5502011/02/20 معلم

مخالى االبتدائیة 2011/06/30 دمحم احمد عبدالحمید حسین 2183106 كفـءكفـء5512011/07/03 معلم

السید خلیل االبتدائیة 2011/02/20 دمحم السید حسن الجمال 2166022 كفـءكفـء5522011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/03/01 دمحم السید عبدالوھاب عثمان 2177221 كفـءكفـء5532011/02/20 معلم

ھالل ت أ االعدادیة 2011/03/01 دمحم السید على خلیفھ 1539398 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

القادسیھ االبتدائیة 2011/06/30 دمحم السید دمحم السید 2167080 كفـءكفـء5552011/07/03 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2010/05/12 دمحم السیددمحم سویلم یوسف 2197220 كفـءكفـء5562011/06/30 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/06/30 دمحم جمال الدین علي المغازي 2185872 كفـءكفـء5572011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 دمحم حامد دمحم یوسف 2197086 كفـءكفـء5582011/06/30 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/06/30 دمحم رمضان دمحم احمد 2351741 كفـءكفـء5592011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 دمحم زكریا على أحمد 2183941 كفـءكفـء5602011/06/30 معلم

2011/03/01 االعدادیة٥٥المجد  دمحم شعبان دمحم ادم 2209875 كفـءكفـء5612011/02/20 معلم
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الریاض الثانویة بنات 2011/06/30 دمحم طلعت دمحم الخمیسي 2165819 كفـءكفـء5622011/07/03 معلم

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم عبد الواحد عوض یوسف 1539728 كفـءكفـء5632011/02/20 معلم

الشھداء تعلیم اساسى االعدادیة 2009/12/30 دمحم عبدالسالم دمحم رمضان 2189031 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

ابوھیكل االعدادیة 2011/03/01 دمحم عبدهللا عبدالخالق سلیمان 2232258 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

الخضره االبتدائیة 2011/06/30 دمحم على ابراھیم الدسوقى 1686656 كفـءكفـء5662011/07/03 معلم

عمرو بن العاص ت أ االبتدائیة 2011/06/30 دمحم فتحى دمحم غازى 2343256 كفـءكفـء5672011/06/30 معلم

2010/01/01 االبتدائیة٥٦المجد  دمحم قطب السید دمحم العرنج 2167151 كفـءكفـء5682011/02/20 معلم

أ االعدادیة.الفیروز ت 2011/03/01 دمحم دمحم عبد هللا مصطفى 1543334 كفـءكفـء5692011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2003/02/20 دمحم دمحم عبد الوھاب جودة 1540216 كفـءكفـء5702011/02/20 معلم

أ االعدادیة.البشایر ت 2011/03/01 دمحم مصطفى عبدالسالم جمعھ 2188937 كفـءكفـء5712011/02/20 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/02/20 دمحم معروف عبدالبارى ابراھیم حنیش 2206552 كفـءكفـء5722011/02/20 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/03/01 دمحم منصور ابراھیم الزھیرى 2189038 كفـءكفـء5732011/02/28 معلم

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 دمحم ناجي حامد دمحم 2164679 كفـءكفـء5742011/06/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 محمود احمد ابراھیم عوض 2168944 كفـءكفـء5752011/07/03 معلم

السید خلیل االعدادیة 2011/06/30 محمود الشحات زكریا دمحم 2311038 كفـءكفـء5762011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/02/20 محمود عبدالعزیز دمحم عبدالحمید القاضى 1665737 كفـءكفـء5772011/02/20 معلم

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2011/06/30 محمود عبدالكریم اسماعیل محمود 2229087 كفـءكفـء5782011/06/30 معلم
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العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/06/30 محمود دمحم حسن غنام 2289629 كفـءكفـء5792011/06/30 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/06/30 محمود دمحم مبروك دمحم 2211184 كفـءكفـء5802011/06/30 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/02/20 محمود مصطفى قاسم دمحم 2209422 كفـءكفـء5812011/02/20 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/02/20 محمود مصطفى محمود احمد ھیكل 1545276 كفـءكفـء5822011/02/20 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/06/30 محى محمود حسن یاسین 2194891 كفـءكفـء5832011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/06/30 مدیحة احمد علي النجار 2169507 كفـءكفـء5842011/06/30 معلم

أ االعدادیة.بشال ت 2011/03/01 مرفت دمحم السید عوض 2192535 كفـءكفـء5852011/02/20 معلم

بكر االعدادیة 2011/06/30 مروة عادل السید حسین 2197759 كفـءكفـء5862011/06/30 معلم

العباسیھ التجاریة المشتركھ 2011/03/01 مروة عبدالغني العتربي حسین 2168717 كفـءكفـء5872011/02/20 معلم

الضبعھ االعدادیة 2011/06/30 مروه حامد مصطفى حافظ 1541015 كفـءكفـء5882011/06/30 معلم

العاقولھ االبتدائیة 2011/03/01 مروه لملوم عبدالحلیم العیسوي 2166437 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/02/20 مروه محمود دمحم على 2195063 كفـءكفـء5902011/02/20 معلم

الرغامھ االعدادیة 2011/03/01 مروه مصطفى جمعھ الحوینى 2181938 كفـءكفـء5912011/02/20 معلم

ام سن االعدادیة 2011/02/20 مروى احمد حموده فوده 2165806 كفـءكفـء5922011/02/20 معلم

أ االعدادیة.حوین ت 2011/06/30 مصطفى احمد دمحم مصطفى 2215513 كفـءكفـء5932011/06/30 معلم

الزاویھ االعدادیة 2011/02/20 مصطفى السید علي الشربیني 2189039 كفـءكفـء5942011/02/20 معلم

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2010/01/11 مصطفى عبدالراضي عزالدین مصطفى 2165217 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 معتز حسین على دمحم 2183128 كفـءكفـء5962011/06/30 معلم

العمدان االعدادیة 2011/03/01 معتز یوسف دمحم عثمان 1537474 كفـءكفـء5972011/02/28 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/03/01 منار مصطفي احمد جادهللا 2165885 كفـءكفـء5982011/02/20 معلم

2011/06/01 االعدادیة٥٥المجد  منال كمال محمود مبروك 2228142 كفـءكفـء5992011/06/05 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/06/30 منى الصاوى دمحم عشرى 2183141 كفـءكفـء6002011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 منى عبدالعاطي عبدالمنعم دمحم 2173748 كفـءكفـء6012011/06/30 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 منى عبدالعزیز بسیوني حمودة 2167783 كفـءكفـء6022011/02/20 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 منى عبدالغفار عبدالوھاب شاھین 2174373 كفـءكفـء6032011/02/20 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/02/20 منى فرج یوسف محمود 2212833 كفـءكفـء6042011/02/20 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/03/01 منى مسعد ابراھیم دمحم 1538540 كفـءكفـء6052011/02/28 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٥٠المجد  مھا الشرنوبي عبدالدایم الشرنوبي 2194097 كفـءكفـء6062011/06/30 معلم

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/06/01 مھا جمیل دمحم ابراھیم 2208153 كفـءكفـء6072011/06/12 معلم

بكراالبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مھا عبدالواحد دمحم دمحم 2197252 كفـءكفـء6082011/02/28 معلم

بكراالبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 مى احمد مصطفى جادهللا 2176016 كفـءكفـء6092011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/02/28 مى دمحم صالح عبدالمقصود طوالن 2167905 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ت أ اإلعدادیة 2011/02/20 مي خالد محروس دمحم 2209986 كفـءكفـء6112011/02/20 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/02/20 میادة فتوح أحمد مصطفى 2179083 كفـءكفـء6122011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

فرج الشامي االبتدائیة 2011/03/01 میرفت بلیغ عبدالجواد دمحم 2169417 كفـءكفـء6132011/02/20 معلم

الخضره االبتدائیة 2010/01/13 نادر عبدالحمید رسول دمحم 2229430 كفـءكفـء6142011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/20 نادر مصطفى ابراھیم ھلھل 2168575 كفـءكفـء6152011/02/20 معلم

أ ریاض اطفال.حوین ت 2011/03/01 نادیة إبراھیم دمحم عبد المجید 2195879 كفـءكفـء6162011/02/20 معلم

ابومصطفي االبتدائیة 2011/03/01 نادیة حسن على حسن 2189430 كفـءكفـء6172011/02/20 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 نادیة طھ عبدالعزیز الشوبري 2191347 كفـءكفـء6182011/06/30 معلم

مخالى االبتدائیة 2011/06/30 نادیة عبد الحلیم دمحم یس 1545413 كفـءكفـء6192011/07/03 معلم

الرصیف االبتدائیة 2011/03/01 ناھد أنور حسن حموده 2176396 كفـءكفـء6202011/02/20 معلم

2011/06/30 االبتدائیة٥٠المجد  ناھد عبدهللا قطب المسیرى 2189847 كفـءكفـء6212011/07/03 معلم

مخالى االبتدائیة 2011/02/20 ناھد دمحم عبدالقادر دمحم 2169428 كفـءكفـء6222011/02/20 معلم

السید خلیل االبتدائیة 2011/06/30 ناھد مخیمر خیرهللا مخیمر 2351738 كفـءكفـء6232011/06/30 معلم

البریھ ریاض اطفال 2011/02/20 نجاة حامد دمحم ابراھیم 2169442 كفـءكفـء6242011/02/20 معلم

المثلث االبتدائیة 2011/03/01 نجاح السید محمود عمر 2168492 كفـءكفـء6252011/02/20 معلم

الحصفھ االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 نجالء السید احمد محمود 2191349 كفـءكفـء6262011/06/30 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 نجالء حسان راتب حسن 2183862 كفـءكفـء6272011/06/30 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/02/20 نجالء عزت رزق أبوزید 2180231 كفـءكفـء6282011/02/20 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/03/01 نجالء دمحم عبدالعزیز غالب 2184010 كفـءكفـء6292011/02/20 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/02/20 نجوى ابراھیم مصطفى ابراھیم 2191459 كفـءكفـء6302011/02/20 معلم

ام سن االبتدائیة 2011/03/01 نجوى عبدهللا دمحم رزق 2169475 كفـءكفـء6312011/02/20 معلم

فرج الشامي االبتدائیة 2011/02/20 نجوى عبدالمحسن تاج الدین شیحة 2184994 كفـءكفـء6322011/02/20 معلم

الریاض االعدادیة بنات 2011/03/01 ندى بسیوني دمحم بیلي 2227266 كفـءكفـء6332011/02/28 معلم

الشھید نور الدین ریاض اطفال 2011/03/01 نرمین صھیون فرج أسعد 2206325 كفـءكفـء6342011/02/20 معلم

طیبھ االبتدائیة 2011/03/01 نسمھ عبد العزیز عبد الوھاب عبد العزیز 2181614 كفـءكفـء6352011/02/28 معلم

العباسیھ االبتدائیة 2011/03/01 نسمھ دمحم على دمحم 1539232 كفـءكفـء6362011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.الوزاریھ ت 2011/03/01 نشوى مصطفى طھ إبراھیم 2195883 كفـءكفـء6372011/02/28 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/02/20 نعمات عبدالخالق محمود عبدالخالق 2168195 كفـءكفـء6382011/02/20 معلم

الزاوي االبتدائیة 2011/06/30 نعمھ محمود عطیھ صقر 2184364 كفـءكفـء6392011/07/03 معلم

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 نعناعھ نبیھ حسین عیسى السواحلى 2206533 كفـءكفـء6402011/06/30 معلم

المتنبئ االبتدائیة 2011/03/01 نھلھ رفعت خضر سیداحمد خضر 2229645 كفـءكفـء6412011/02/20 معلم

الشھید محمود طھ عبدالعال االبتدائیة 2011/03/01 نھى السعید دمحم حلفایة 2166238 كفـءكفـء6422011/02/20 معلم

المثلث االعدادیة 2011/02/20 نھى السعید دمحم عبدالقادر 2197775 كفـءكفـء6432011/02/20 معلم

ابومصطفى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 نورا دمحم عامر دمحم 2168438 كفـءكفـء6442011/02/20 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/06/30 نوره بیومى أبو المكارم عجیزه 2181660 كفـءكفـء6452011/06/30 معلم

الرصیف التجاریة المشتركھ 2011/02/20 نوره طھ صالح على ھلل 2197732 كفـءكفـء6462011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة 2011/06/30 نوره عبد المولى السید على 1543230 كفـءكفـء6472011/07/03 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 نوره على  بدر  مرسى النجار 2394839 كفـءكفـء6482011/07/03 معلم

أ االبتدائیة.ابوزھره ت 2011/06/30 نوره على احمد خلیفھ 2193394 كفـءكفـء6492011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الوزاریھ ت 2011/03/01 نیرمین جمعھ دمحم شلبي 2227596 كفـءكفـء6502011/02/20 معلم

أ االعدادیة.البشایر ت 2011/03/01 ھالة عبدهللا عبدالجواد موسى 2194087 كفـءكفـء6512011/02/20 معلم

الریاض الرسمیة للغات االعدادیة 2011/03/01 ھالة عكاشة توفیق القناوى 2178150 كفـءكفـء6522011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/06/30 ھالة عید ابراھیم حشیش 2189092 كفـءكفـء6532011/06/30 معلم

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/06/30 ھالة واصف عبدالسالم عبداللطیف 2184998 كفـءكفـء6542011/06/30 معلم

النشاوي االبتدائیة 2011/06/30 ھانم احمد حامد السماحي 2360885 كفـءكفـء6552011/06/30 معلم

الناصریھ االبتدائیة 2011/06/30 ھانم مصطفى دمحم دمحم 2170118 كفـءكفـء6562011/07/03 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 ھانى السید السید دمحم 1538526 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

الریاض الثانویة بنین 2011/06/30 ھانى مصطفى زكى درویش 2201052 كفـءكفـء6582011/06/30 معلم

الضبعھ االعدادیة 2011/02/20 ھانى منصور عبدالمطلب عبدربھ 2232765 كفـءكفـء6592011/02/20 معلم

ابو شبانة االبتدائیة 2011/03/01 ھانى نوح على مطر 2174872 كفـءكفـء6602011/02/20 معلم

الخضره االبتدائیة 2011/06/30 ھبة علي احمد حمیدة 2170079 كفـءكفـء6612011/07/03 معلم

عمرو بن العاص ت أ االبتدائیة 2011/06/30 ھبة علي دمحم عبدالعال 2226904 كفـءكفـء6622011/06/30 معلم

طیبھ االبتدائیة 2011/03/01 ھبة دمحم علي احمد 2189036 كفـءكفـء6632011/02/20 معلم
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األعلي

الریاض االعدادیة بنات 2011/06/30 ھبھ دمحم محمود سیداحمد شعیب 2198454 كفـءكفـء6642011/06/30 معلم

الریاض الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/03/01 ھدى سعد متولي ابوزید 2182026 كفـءكفـء6652011/02/28 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/03/01 ھدى عبد المعطى السید شاھین 1539905 كفـءكفـء6662011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 ھدى فضل عطیة علي 2165963 كفـءكفـء6672011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ت أ اإلعدادیة 2011/02/20 ھدى نبیھ عبدالسالم منصور 2195228 كفـءكفـء6682011/02/20 معلم

ھالل ت أ االعدادیة 2010/05/11 ھشام فتحي عبدالھادي ابراھیم 2166354 كفـءكفـء6692011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 ھناء ابراھیم احمد عطیة 2165658 كفـءكفـء6702011/06/30 معلم

الحصفھ االبتدائیة القدیمة 2011/06/30 ھناء جمعة عبدالفتاح دمحم 2185650 كفـءكفـء6712011/07/03 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 ھناء حسن یوسف غازي 2168562 كفـءكفـء6722011/02/20 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/03/01 ھناء عادل عبدالعاطي متولي 2168748 كفـءكفـء6732011/02/20 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 ھناء فتحي احمد یاسین 2252593 كفـءكفـء6742011/06/30 معلم

المثلث االعدادیة 2011/03/01 ھناء دمحم دمحم الشباسى 2234037 كفـءكفـء6752011/02/28 معلم

أ االبتدائیة.الزاوي ت 2011/06/30 ھند جالل دمحم عبدالحمید 2180435 كفـءكفـء6762011/06/30 معلم

الحصفھ االعدادیة 2011/02/20 ھند دمحم امین علي 2215536 كفـءكفـء6772011/02/20 معلم

الشھید عبدالمنعم عامر الثانویھ 2011/06/30 ھیام السید دمحم دمحم 2227256 كفـءكفـء6782011/06/30 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/06/30 ھیام عبدالقادر احمد الشورى 2201661 كفـءكفـء6792011/06/30 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/03/01 ھیام عبدالقوى عبدهللا على 2185579 كفـءكفـء6802011/02/20 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید نور الدین االبتدائیة 2011/02/20 ھیام یوسف دمحم یوسف 2189123 كفـءكفـء6812011/02/20 معلم

ابومصطفى االعدادیة الجدیدة 2011/06/30 ھیثم السید عبدهللا سالمة 2185592 كفـءكفـء6822011/07/03 معلم

أ االعدادیة.ابوزھره ت 2011/03/01 ھیثم كمال عبدالتواب شمس الدین 2210394 كفـءكفـء6832011/02/20 معلم

أ االبتدائیة.ابوزھره ت 2011/06/30 ھیثم دمحم الشربیني علي 2194311 كفـءكفـء6842011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 وائل السید قطب على 1539761 كفـءكفـء6852011/06/30 معلم

الشھیدین طوالن وحشیش 2011/06/30 وائل رمضان عبدالوھاب بدیوي 2391774 كفـءكفـء6862011/07/03 معلم

ابوغالب االبتدائیة 2011/06/30 وجیدة السید بسیوني دمحم 2168976 كفـءكفـء6872011/06/30 معلم

الشھید محروس المتولي االبتدائیة 2011/06/30 وسام السید عبدهللا سالمة 2185063 كفـءكفـء6882011/07/03 معلم

أ االعدادیة.بقلولھ ت 2011/06/30 وسام حسنى دمحم ابوشعیشع 2166224 كفـءكفـء6892011/06/30 معلم

العباسیھ االعدادیة 2011/06/30 وسام حمدى احمد دمحم 2219312 كفـءكفـء6902011/07/03 معلم

الریاض التجاریة المشتركھ 2011/02/28 وفاء حسنى حماد  عمر 2228114 كفـءكفـء6912011/02/28 معلم

أ االعدادیة.دمحم فرج ت 2011/02/20 وفاء حسین دمحم سید احمد 2232777 كفـءكفـء6922011/02/20 معلم

الناصریھ االبتدائیة 2011/06/30 وفاء عبدالقوى دمحم  مرسى 2207669 كفـءكفـء6932011/06/30 معلم

البریھ االبتدائیة 2011/06/30 وفاء دمحم إبراھیم عطیة الحسینى 2177192 كفـءكفـء6942011/07/03 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 والء فصیح دمحم عبده سالم 2199334 كفـءكفـء6952011/02/20 معلم

العباسیھ الثانویة المشتركھ 2011/06/30 ولید سعد ھمام احمد 2205757 كفـءكفـء6962011/06/30 معلم

ابوھیكل االبتدائیة 2011/06/30 ولید على دمحم مبروك 2236166 كفـءكفـء6972011/06/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الریاضكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابومصطفي الثانویھ المشتركھ 2011/06/30 ولید دمحم فتح هللا مصطفى 2189445 كفـءكفـء6982011/06/30 معلم

أ االعدادیة.دمحم فرج ت 2011/06/30 یاسمین دمحم احمد عید 2198208 كفـءكفـء6992011/06/30 معلم

أ االعدادیة.الزاوي ت 2011/06/30 یوسف فتحي یوسف الشامي 2210041 كفـءكفـء7002011/06/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ التجاریة بنین 1999/03/24 ایمان محمود صبرى عبد البر 1186444 كفـءكفـء12008/12/01 أمین مكتبة أول

على عبد الشكور االعدادیة للغات 2011/07/01 اسراء ابراھیم السید دمحم العبد 2188533 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 2008/05/13 أماني إبراھیم عبد المحسن إبراھیم 2202733 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

عزت الشافعى/ الشھید 2011/03/01 إیلین مجدى زكى موسى 2205950 كفـءكفـء42011/02/28 أمین مكتبة

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 تھانى كمال صالح القادرى 2199155 كفـءكفـء52011/07/03 أمین مكتبة

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/07/01 دالیا دمحم كریم صادق  عقل 2349932 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/03/01 شیري مجدي وھبھ سلیمان 2202259 كفـءكفـء72011/03/01 أمین مكتبة

أ.وحدة مسیر ب ت 2011/06/30 شیماء دمحم عبدالفتاح دمحم 2360880 كفـءكفـء82011/06/30 أمین مكتبة

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 شیماء محمود خمیس القبالوي 2206393 كفـءكفـء92011/07/03 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/01 غادة السید عبد الحمید عبد هللا ابو موسى 2201816 كفـءكفـء102011/03/14 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/07/01 فیفى دمحم احمد ابو العینین 2182837 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 لقاء اشرف عبد القادر ابو النضر 2204720 كفـءكفـء122011/07/03 أمین مكتبة

أ.زراعة میت علوان ع ت 2011/07/01 دمحم السید حامد دمحم 2188555 كفـءكفـء132011/07/03 أمین مكتبة

النور للمكفوفین ب 2011/06/30 دمحم طھ علي الجریدي 2172943 كفـءكفـء142011/07/03 أمین مكتبة

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/01 دمحم دمحم عبد التواب البطاط 2204220 كفـءكفـء152011/02/14 أمین مكتبة

حلیس ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروه  یوسف بسیونى دمحم 2198157 كفـءكفـء162011/07/03 أمین مكتبة

الطایفة االعدادیة المشتركة 2012/07/07 نھلة فھیم السید الدمراوي 2311620 كفـءكفـء172012/07/07 ماجیستیرأمین مكتبة
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى جمال االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ راشد على الجندى 2179320 كفـءكفـء182011/07/03 أمین مكتبة

بطیطھ االعدادیھ المشـتركھ 2011/07/01 ھبھ عاطف الملیجي علي 2184044 كفـءكفـء192011/07/03 أمین مكتبة

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/01 ھبھ قطب عبد الرازق دمحم 2195596 كفـءكفـء202011/02/14 أمین مكتبة

سیدى جمال االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبد الفتاح عبد المجید دمحم 2200594 كفـءكفـء212011/07/03 أمین مكتبة

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/03/01 احمد دمحم بسیونى عبد الحمید 2193442 كفـءكفـء222011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/03/01 أسماء صالح إبراھیم الجبالي 2197326 كفـءكفـء232011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

أ.وحدة مسیر ب ت 2011/07/01 رانیا عادل محمود ھیكل 2289259 كفـءكفـء242011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

الحدیثة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 شیماء شعبان الحنفي مرعي 2226811 كفـءكفـء252011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

أ.زراعة میت علوان ع ت 2011/06/30 عزه فرج عوض ابوزید 2394822 كفـءكفـء262011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

على عبدالشكور التجریبیة لغات 2011/03/01 فاتن بسطویسى دمحم بسطویسى 2201239 كفـءكفـء272011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/07/01 منى دمحم اسماعیل الروینى 2394921 كفـءكفـء282011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

دقلت االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عبدهللا السید احمد 2201845 كفـءكفـء292011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

الحمراوى ع بنات تعلیم اساسى 2011/03/01 احالم كمال كامل العكل 2204716 كفـءكفـء302011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

منیة مسیراالبتدائیة 2011/03/01 اسالم  على عبد القادر  طلخان 2143524 كفـءكفـء312011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

التجریبیة للمعلمات ب 2011/03/01 أمل أحمد دمحم الشویل 2188560 كفـءكفـء322011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

سخا االعدادیة بنین 2011/03/01 ریھام على عبد الفتاح الخطیب 2167748 كفـءكفـء332011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 سامح شمس السید شمس 2200583 كفـءكفـء342011/02/14 أخصائى تكنولوجیا
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعیده السید دمحم موسى 2171769 كفـءكفـء352011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

أ.وحدة مسیر ب ت 2011/03/01 شیماء جمال ابراھیم كامل 2195108 كفـءكفـء362011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

المرابعین االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 شیماء حسنى السید مرسى 2204729 كفـءكفـء372011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

دفریة االبتدائیة 2011/03/01 شیماء حمدى بسیونى  قندیل 2198323 كفـءكفـء382011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كفرالطایفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 صباح فكرى ابراھیم السید العراقى 2268813 كفـءكفـء392011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الدماطیھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 قمره عبده عطیھ واصل 2206551 كفـءكفـء402011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/01 دمحم احمد دمحم ابراھیم 2176478 كفـءكفـء412011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 منى أحمد محمود حسین 2202349 كفـءكفـء422011/03/07 أخصائى تكنولوجیا

سیدى جمال االبتدائیة 2011/03/01 نھا دمحم احمد مرسى 2202182 كفـءكفـء432011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 ھدیر احمد رمزى شعبان 2204695 كفـءكفـء442011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كفرالطایفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 ھمت خلیفة حسبو العراقي 2204930 كفـءكفـء452011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

القرضا االعدادیة 2011/03/01 وفاء دمحم دمحم سویلم 2227512 كفـءكفـء462011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

القنطرة البیضاء االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم حمیدة دمحم 2201247 كفـءكفـء472011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/03 حنان دمحم عبد المنعم زكى 2198335 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/07/01 دعاء صالح احمد القاضي 2176537 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى نفسى

كفر الشیخ المعماریة الزخرفیة 2011/07/01 رشا عصام الدین عباس على 2193972 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

سخا تعلیم اساسى ب 2011/07/01 ماجدة سالم عبدالكریم مقرونة 2183164 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/07/01 مروة  السید احمد الدیھى 2173077 كفـءكفـء522011/07/03 أخصائى نفسى

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/03/01 مروة غازى عبد الستار الصعیدى 2176608 كفـءكفـء532011/02/14 أخصائى نفسى

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 نانسى محمود دمحم صقر 2063227 كفـءكفـء542011/07/03 أخصائى نفسى

الوحدة العربیة ب 2011/06/30 نورا حسام الدین عبد الحكیم دمحم 2073925 كفـءكفـء552011/07/03 أخصائى نفسى

االمل للصم االعدادى المھنى 1994/10/30 صبرى سعد دمحم النمر 1170118 كفـءكفـء562012/06/24 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

عزت الشافعى/ الشھید 2000/08/12 میاسة حسن عبد الخالق الكفراوى 1750788 كفـءكفـء572012/05/10 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

عزبة خمیس االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم مصطفى  ابراھیم متولى 2173291 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد حلمى على سالمة 2194099 كفـءكفـء592011/07/03 أخصائى اجتماعى

دفریة االبتدائیة 2011/07/01 أحمد طھ أحمد سرور 2183877 كفـءكفـء602011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابو عمر االبتدائیة 2011/07/01 السید نبیل إبراھیم عبد الھادي 1686299 كفـءكفـء612011/07/03 أخصائى اجتماعى

الطایفة االبتدائیة 2011/07/01 الشھاوي عبد العال دمحم الشھاوي 2205249 كفـءكفـء622011/07/03 أخصائى اجتماعى

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/07/01 الشیماء السید دمحم عبد العزیز دمحم 2194420 كفـءكفـء632011/07/03 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم قاسم عبدالوھاب االعدادیھ المشتركھ 
ابوطبل

2011/07/01 امانى السعید الشاملى احمد 2204203 كفـءكفـء642011/07/03 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امانى بسیونى مبروك نوح 2179588 كفـءكفـء652011/07/03 أخصائى اجتماعى

عزبة سالم ب تعلیم اساسى 2011/07/01 اوعاد عبد الفتاح دمحم علي 2171781 كفـءكفـء662011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحدیثة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 دیانا سمیر دمحم مخلوف 2172470 كفـءكفـء672011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة العربیة ب 2011/06/30 رانیا حسین عبدالعزیز ابراھیم 2173874 كفـءكفـء682011/06/30 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/07/01 رشا اسماعیل دمحم غلوش 2176631 كفـءكفـء692011/07/03 أخصائى اجتماعى

میزار ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 رضا احمد عبد العظیم مبروك 2176672 كفـءكفـء702011/07/03 أخصائى اجتماعى

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/02/10 ریھام احمد دمحم الروینى 2171814 كفـءكفـء712011/02/10 أخصائى اجتماعى

دقلت االبتدائیة 2011/07/01 سامیة احمد احمد إبراھیم 2290291 كفـءكفـء722011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ.احمدالسیددمحمالسید ت/الشھید 2011/07/01 سعدیة بكر دمحم بلتاجى 2205666 كفـءكفـء732011/07/03 أخصائى اجتماعى

القنطرة البیضاء االبتدائیة 2011/03/01 شیماء احمد احمد دمحم فوده 2236134 كفـءكفـء742011/03/01 أخصائى اجتماعى

حسني دمحم زھرة األعدادیة بنین بالحمراوي 2011/03/01 طارق ابو السعود منصور الجارحى 1190768 كفـءكفـء752011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/06/30 عالء احمد دمحم السطوحى 1541094 كفـءكفـء762011/06/30 أخصائى اجتماعى

قراجھ االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة إبراھیم عباس دمحم 2205063 كفـءكفـء772011/07/03 أخصائى اجتماعى

كفرالمرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 مجدى عبد العزیز سالم عید 2200629 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمل للصم االعدادى المھنى 2011/06/30 دمحم على دمحم یوسف 2227647 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة سالم ب تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم كمال امین عبد الكریم 2198890 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى اجتماعى

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/03/01 دمحم دمحم إبراھیم السخاوي 2204868 كفـءكفـء812011/02/14 أخصائى اجتماعى

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 مریم شاكر حمایة غبلایر 2198927 كفـءكفـء822011/06/30 أخصائى اجتماعى

كفر عسكر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم مصطفى البنا 2173282 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة ب 2011/07/01 نرفین امین رحیم خطاب 2168197 كفـءكفـء842011/06/30 أخصائى اجتماعى

على عبد الشكور االعدادیة للغات 2011/06/30 ھبھ فتوح احمد مصطفى 2179099 كفـءكفـء852011/07/03 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 2560 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/02/14 ھبھ یوسف أحمد حسن 2173339 كفـءكفـء862011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض 2008/03/23 ھشام متولى مدین مبروك 1541115 كفـءكفـء872011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/06/30 ھناء أحمد إبراھیم السید سالم 2231102 كفـءكفـء882011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابو طبل ب تعلیم اساسي 2011/07/01 ھویدا عبد هللا احمد الجندى 2194453 كفـءكفـء892011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1989/06/30 خالد فؤاد حسن الوكیل 1171439 كفـءكفـء902012/08/15 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1986/07/01 محمود احمد عبدالغنى حمد عبدالرحمن 1756367 كفـءكفـء912012/08/15 دكتوراهمعلم خبیر

حسن كلبوش 1989/03/01 درغام یوسف محمود عوض هللا 1168045 كفـءكفـء922009/12/01 معلم أول أ

المرابعین ع للتعلیم االساسى 1993/12/01 شریف عبداللطیف عبدالمطلب دمحم 1179724 كفـءكفـء932011/02/23 معلم أول أ

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 1989/09/01 صالح على دمحم خلیل 1175834 كفـءكفـء942012/05/15 دكتوراهمعلم أول أ

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 1992/09/01 عبدالرازق ابوالمكارم عبدالرازق فریج 1174640 كفـءكفـء952008/10/30 معلم أول أ

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 1999/03/24 لبني محمود جمعھ ابراھیم 1188686 كفـءكفـء962012/10/15 دكتوراهمعلم أول أ

ھشام بركات/الشھید 1995/08/01 نوره عبد الوھاب عبد الحمید دخیل 1182429 كفـءكفـء972012/06/24 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/12/01 ھدى جبر مصطفى مرعى 1183183 كفـءكفـء982011/10/23 ماجیستیرمعلم أول أ

الوحدة العربیة ب 1990/10/01 امیرة احمد دمحم الشربینى 1178830 كفـءكفـء992008/12/01 معلم أول

التربیة الفكریة ب 1990/09/01 حنان دمحم معوض الموافى 1176144 كفـءكفـء1002008/10/30 معلم أول

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2000/10/03 دعاء عمر احمد عمر 1190288 كفـءكفـء1012011/07/23 معلم أول

ھشام بركات/الشھید 2000/07/01 سامیة فؤاد امین الزیات 1191183 كفـءكفـء1022012/05/15 ماجیستیرمعلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 1999/03/24 سعد صالح دمحم الغنام 1628675 كفـءكفـء1032009/01/01 معلم أول

ابو طبل ب تعلیم اساسي 1997/08/06 عبد هللا ابراھیم عبد البارى حسانین 1170989 كفـءكفـء1042012/05/15 ماجیستیرمعلم أول

دفریة الجدیدة االبتدائیة 1984/03/17 علي كمال عبد الباري إسماعیل 2091203 كفـءكفـء1052009/12/01 معلم أول

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2001/08/12 غاده عبد العاطى سعد حمد 1768066 كفـءكفـء1062012/06/24 ماجیستیرمعلم أول

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2002/05/01 كارمن دمحم عبدالحمید رمضان 1813516 كفـءكفـء1072012/06/24 ماجیستیرمعلم أول

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 1986/09/01 نبویھ اسماعیل موسى العربى 1172707 كفـءكفـء1082009/08/01 معلم أول

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2002/05/01 والء عمر احمد عمر حماد 1192678 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم أول

الشھید دمحم قاسم عبدالوھاب االعدادیھ المشتركھ 
ابوطبل

2011/03/01 ابتسام دمحم دمحم خفاجى 2201344 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

میزار ع للتعلیم االساسى 1995/09/01 ابراھیم السید ابراھیم الجدیلي 1183304 كفـءكفـء1112011/06/30 معلم

سخا الثانویھ بنات 2011/03/01 ابراھیم حسن ابوالمجد ابراھیم 2168839 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

مسیر الجدیدة ب 2004/07/01 احمد احمد قطب الشافعى 1192698 كفـءكفـء1132008/12/01 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة ثانوى 2011/03/01 احمد السعید احمد عبدالقادر 2229193 كفـءكفـء1142011/02/20 معلم

الخضیري ع تعلیم اساسي 2011/03/01 احمد العباسي احمد العباسي 2166932 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 احمد حمدى بسیونى دمحم 2194875 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/03/01 احمد رجب السید عبد الرحیم 2196968 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الحمراوى ع بنات تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد رمضان امین عبد الغنى 2226526 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/07/01 احمد عبد السالم منبي العربي 1804155 كفـءكفـء1192010/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میزار تعلیم اساسى ب 2011/07/01 احمد عبدالعزیز على عبد الرازق 2200565 كفـءكفـء1202011/07/03 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد دمحم احمد شریف 2063235 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/03/01 أحمد دمحم عبد الفتاح الرفاعي 2186321 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 احمد دمحم مجدى طھ 2185352 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2011/03/01 احمد دمحم مصطفى غلوش 2170101 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

شھید السالم الثانویة 2011/07/01 اسامھ یحى عبد السالم حسن 2201301 كفـءكفـء1252011/07/03 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 اسراء رمزى عباس عبدالرحمن 2224167 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/02/14 اسالم السید دمحم احمد 2078155 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

السالم لریاض االطفال 2011/03/01 اسماء بسیونى عباس احمد 2200975 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

القنطرة البیضاء االبتدائیة 2011/03/01 أسماء حسن دمحم بسیونى 2178223 كفـءكفـء1292011/02/20 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء حمزة عبدالعزیز حمزة 2189022 كفـءكفـء1302011/02/20 معلم

ابراھیم الشناوي الرویني الثانویة بنات 2011/03/01 أسماء صالح دمحم إبراھیم 2207438 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

ادریجة تعلیم اساسى 2011/07/01 أسماء عبد الباسط عبد الرؤوف الحمراوي 2207484 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

سخا تعلیم اساسى ب 2011/03/01 اسماء عبد الحى على محمود عثمان 2204723 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

التجریبیة للمعلمات ب 2011/03/01 اسماء عدلى السید مصباح شیحة 2199316 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

ابو طبل ب تعلیم اساسي 2011/07/01 اسماء على دمحم بدوى 2179410 كفـءكفـء1352011/07/03 معلم

سخا االبتدائیة 2011/03/01 اسماء فھمى عثمان خضر 2204252 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 اسماء محمود السید النواصره 2205643 كفـءكفـء1372011/07/03 معلم

وحدة مسیر ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء مفرح حسن رزق 2204884 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/07/01 اشرف ھالل احمد على 2171793 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

الشھید محمود أحمد قحوف األعدادیة بمتبول 2011/03/01 اكرامى حلمى بدیر عبد المجید 2202138 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

مركز الطفل المتطور 2011/02/14 االء دمحم فھمى على 2194841 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 الزاھى الزاھى عبد الحمید دمحم 1571310 كفـءكفـء1422011/02/25 معلم

السعدي ع تعلیم أساسي 2011/07/01 السید عبد النبي إبراھیم عبد السالم 2197330 كفـءكفـء1432011/07/03 معلم

الحمراوى النموذجیة لریاض االطفال 2011/07/01 الفت فتحى دمحم احمد 2181625 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

شھید السالم الثانویة 2011/03/01 الھام صالح السید بركات 2193654 كفـءكفـء1452011/02/20 معلم

القنطرة البیضاء لریاض االطفال 2011/07/01 أمال السید إبراھیم نایل 2227535 كفـءكفـء1462011/07/03 معلم

دقمیرة ریاض أطفال 2011/07/01 أمال ربیع بدراوى دمحم 2222822 كفـءكفـء1472011/07/03 معلم

شنو لریاض االطفال 2011/07/01 امانى ابراھیم دمحم سید احمد 2181564 كفـءكفـء1482011/07/03 معلم

السالم لریاض االطفال 2011/03/01 أمانى الشحات عبد الفتاح البحیرى 2202227 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

ابراھیم الشناوي الرویني الثانویة بنات 2011/02/14 امانى حمدى بسیونى دمحم 2201749 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

عزبة خمیس االبتدائیة 2011/03/01 امانى سالمھ عبد الخالق احمد 2198225 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

حبیب عثمان ع تعلیم اساسى 2011/03/01 امانى عبد السالم عبد المقتدر حجازى 2168831 كفـءكفـء1522011/03/07 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 امانى على حسن الجندى 2177120 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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القنطرة البیضاء لریاض االطفال 2011/03/01 امانى مجدى السید الشافعى 2179189 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

احمدالسیددمحمالسید ریاض االطفال/الشھید 2011/07/01 أماني قطب إبراھیم حسن 2169004 كفـءكفـء1552011/07/03 معلم

المنتزه االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 أماني دمحم دمحم الكیالني 2173481 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/01 امجد عبد الحى دمحم شوشة 2167505 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

ادریجة تعلیم اساسى 2011/03/01 امل احمد احمد دمحم 2198212 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

التجریبیة للمعلمات ب 2011/07/01 أمل عبد هللا احمد اللواتى 2201332 كفـءكفـء1592011/07/03 معلم

الحمراوى النموذجیة 2011/07/01 امورة عبدالعظیم عبدالمجید بسیوني 2228713 كفـءكفـء1602011/07/03 معلم

ادریجة ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 امیرة السعید دمحم نصر 2176641 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

كفرالطایفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 أمیرة راشد السید حسن زبادي 2154796 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/07/01 أمیرة فتحي بیلي منیسي 2204956 كفـءكفـء1632011/07/03 معلم

الزھور التجریبیة لریاض االطفال 2011/03/01 امیرة دمحم عبد الفتاح سعفان 2188517 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 امیرة دمحم عطیة علي 2210439 كفـءكفـء1652011/02/20 معلم

المنتزة ریاض أطفال 2011/03/01 أمیرة محمود عبد العزیز البدوي 2205060 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

رزقة أماى االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 امیره احمد فؤاد تاج الدین 2171776 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 امینة فاروق دمحم الصنفاوي 2227319 كفـءكفـء1682011/02/20 معلم

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 2012/07/01 انتصار دمحم عطیة شلیل 2385971 كفـءكفـء1692012/07/07 ماجیستیرمعلم

الوحدة العربیة ب 2011/07/01 انجى اسماعیل مصطفى الرفاعى 2398450 كفـءكفـء1702011/07/03 معلم
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سـالم االعدادیة المشتركة 2011/03/01 انوار عبد الفتاح مصطفى سالمھ 2200599 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

احمدالسیددمحمالسید ریاض االطفال/الشھید 2011/03/01 انوار دمحم عبد المعطى عطیھ 2169528 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

دقلت االبتدائیة 2011/06/30 أنور  عبدالعزیز دمحم حموده 2197111 كفـءكفـء1732011/06/30 معلم

دفریة االبتدائیة 2011/03/01 آیة السید ابراھیم دمحم رمضان 2200654 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

دقلت االعدادیة 2011/03/01 ایة عبد القوى عبدالعاطى عون 2221082 كفـءكفـء1752011/02/14 معلم

على عبدالشكور التجریبیة للغات 2011/03/01 إیمان إبراھیم أحمد یوسف 2206528 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/07/01 إیمان أنور سلیمان یوسف 2204923 كفـءكفـء1772011/07/03 معلم

علي عبد الشكور ریاض أطفال 2011/03/01 إیمان جالل عبد السالم شرابي 2171896 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

المرابعین لریاض األطفال 2011/03/01 إیمان جمال علي أحمد خمیس 2188534 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

المنتزه االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/06/27 ایمان طلعت دمحم خلیل 2198946 كفـءكفـء1802011/07/04 معلم

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/03/01 إیمان عبد الحمید إبراھیم عبد الحمید 2205067 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 ایمان عثمان ابراھیم العنانى 2177027 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 ایمان على عبدالقادر طلخان 2143520 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الوحدة العربیة ب 2011/02/14 ایمان فرحات صالح مصطفى 2227200 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

المرابعین لریاض األطفال 2011/03/01 ایمان كارم فتحى دمحم الزھار 2202241 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 ایمان دمحم بسیونى احمد خلیل 2199295 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

الحدیثة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 إیمان دمحم دمحم عباس احمد 2183430 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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ابو تمادة لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان دمحم مصطفى بیلى 2184937 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/03/01 ایمان محمود عطیھ ملیكھ 2167135 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/06/30 ایمن على ابراھیم خلیفة 2353180 كفـءكفـء1902011/07/03 معلم

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 أیمن عید أحمد عید 2166221 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/03/01 ایمن محمود سید احمد عكاشة 2176653 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

حلیس ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایناس دمحم دمحم مصطفى 2186295 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

وحدة مسیر ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایھاب ابراھیم ابو المجد البحیرى 2200950 كفـءكفـء1942011/06/30 معلم

ابو عمر االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب مجدى كرم میخائیل 2204279 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

المنتزه االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 باسنت عبدالموجود عبدالفتاح ابراھیم 2200858 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2011/03/01 بسمة السید إبراھیم الجندي 2171921 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 بسمھ  احمد دمحم غالب 2178899 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

وحدة مسیر ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 بسمھ یوسف عبد الحكیم دمحمعرابي 2360448 كفـءكفـء1992011/07/03 معلم

الشھید محمود أحمد قحوف األعدادیة بمتبول 2011/03/01 بسیوني راضي دمحم طھ 2171845 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

كفرالمرابعین ب تعلیم اساسى 2011/03/01 بشرى صابر ابراھیم بسیونى 2198441 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

القرضا االعدادیة 2011/03/01 تامر فرج حسین احمد 2214537 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/07/01 تھانى السید احمد الھمشرى 2202122 كفـءكفـء2032011/07/03 معلم

سخا االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 جیھان زین العابدین السید ابراھیم 2197196 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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السعیدیة ع بنات القدیمة 2011/03/01 جیھان عبد الحلیم إبراھیم السید سلیم 2198452 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

أ.على عبد الشكور ع بنین ت 2011/03/01 حسناء دمحم بدیر دمحم سعد 2185190 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

السیوفي االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 حسني حسین احمد حسین 2162717 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

المرابعین الثانویة 2011/03/01 حسني متولي إبراھیم سیاق 2205053 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

كفرالمرابعین ب تعلیم اساسى 2011/07/01 حمامة احمد رزق حمودة 2204822 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 حنان السید احمد احمد 2199019 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

كفرالطایفة االبتدائیة 2011/03/01 دالیا احمد دمحم رضوان 2168765 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

بطیطة االبتدائیة 2011/03/01 دالیا بسیوني دمحم بسیوني 2184052 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

حلیس ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 دالیا جمیل لطفى  الصادق 2081414 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

القرضا االعدادیة 2011/03/01 دالیا رمضان رجب الشیخ علي 2205962 كفـءكفـء2142011/01/01 معلم

الزھور التجریبیة االبتدائیة لغات 2011/03/01 دالیا دمحم ابراھیم احمد 2168539 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

الحمراوى النموذجیة لریاض االطفال 2011/07/01 دعاء احمد دمحم فراج 2179207 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

على عبدالشكور التجریبیة للغات 2011/03/01 دعاء السید سعد البنا 2189585 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 دعاء حسن على الزواوى 2198165 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

قراجة ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 دعاء دمحم السید بسیونى 2200804 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

رزقة أماى االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم ابو سمرة 2167231 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

شنو االبتدائیة الجدیدة 2011/06/30 دینا السید على السكرى 2221872 كفـءكفـء2212011/06/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید عطیة العافى ب بالشمارقة 2011/03/01 دینا دمحم سعد ابو العمایم 2167276 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/03/01 دینا دمحم عبد الفتاح دمحم سالم 2197064 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

أ.زراعة میت علوان ع ت 2011/03/01 دینا محمود بسیوني احمد 2205274 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

ادریجة تعلیم اساسى 2011/03/01 رابحھ ماھر ابراھیم على 2194741 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 راما حمدي عبد الحمید الطنوبي 2184210 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

أ.على عبد الشكور ع بنین ت 2011/03/01 رامیا أبو الیزید إبراھیم زعلوك 2184028 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 رانیا حسین احمد السعداوى 2167157 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

متبول ریاض أطفال 2011/03/01 رانیا سعد عبد الباقي أحمد 2202780 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

دفریة االبتدائیة 2011/07/01 رانیا عید توفیق الطنوبى 2169643 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/07/01 رانیا دمحم غازى الزواوى 2193940 كفـءكفـء2312011/07/03 معلم

الحمراوى ع بنات تعلیم اساسى 2011/03/01 رانیا مصطفى إبراھیم شلیل 2207434 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

حبیب عثمان ع تعلیم اساسى 2011/03/01 رانیا یوسف زكى یوسف 2204746 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 رانیا یوسف عبد القادر شریف 2204778 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/06/30 رجب بسیوني عبدالعزیز اسماعیل 2162750 كفـءكفـء2352011/06/30 معلم

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 رجب شكرى ابو شعیشع دمحم 2201304 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

الوحدة العربیة لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب عبد هللا دمحم عبد الوھاب 2189652 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

دقلت لریاض االطفال 2011/03/01 رحاب دمحم السید حسین المرشدى 2232860 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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اریمون ابتدائیة المشتركة 2011/03/01 رحاب دمحم شفیق دمحم الصباغ 2198605 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

الشھید محمود أحمد قحوف األعدادیة بمتبول 2011/03/01 رشا أحمد فؤاد بسیوني إسماعیل 2173742 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

الحمراوى النموذجیة لریاض االطفال 2011/03/01 رشا حموده حموده عبدالسید 2176620 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

الزھور التجریبیة لریاض االطفال 2011/07/01 رشا عبد الحى ابراھیم السقا 2199091 كفـءكفـء2422011/06/30 معلم

سیدى جمال ریاض أطفال 2011/03/01 رشا دمحم عبد المنعم موسى 2189610 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 رشا دمحم غازى مجاھد 2202120 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/07/01 رشا محمود عبدالغني سلومة 2185015 كفـءكفـء2452011/07/03 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 رشا محى الدین عبدالفتاح الحداد 2222635 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

اریمون الثانویة المشتركة 2011/03/01 رضا رجب دمحم على 2201744 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

حسني دمحم زھرة األعدادیة بنین بالحمراوي 2011/03/01 رضا عبد هللا السید ھنداوى 2173100 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/07/01 رضا دمحم حسن عبدالسالم 2193182 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

السعیدیة ع بنات الجدیدة 2011/03/01 رضوى دمحم عبدالحمید دمحم 2180039 كفـءكفـء2502011/02/20 معلم

اللغات التجریبیة المشتركةابتدائى 2011/07/01 رغدة ابراھیم دمحم الشافعى 2401310 كفـءكفـء2512011/07/03 معلم

دمحمعاطف فرج/الشھید 2011/03/01 رفیق الحسینى ابراھیم السید 2201086 كفـءكفـء2522011/02/20 معلم

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ریھام جمال دمحم احمد 2207439 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 زكریا سمیر زكریا عمر 1538569 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

أ.زراعة میت علوان ع ت 2011/07/01 زكي حلمي ابراھیم حسن 2226760 كفـءكفـء2552011/07/03 معلم
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ادریجة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 زكیھ احمد رزق حموده 2186315 كفـءكفـء2562011/07/03 معلم

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 زینب دمحم رمضان حسن الدالل 2207370 كفـءكفـء2572011/02/20 معلم

القرضا االعدادیة 2011/03/01 زینب دمحم عبد الواحد نصیر 2186266 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

الوحدة العربیة ب 2011/03/01 زینب دمحم عفیفي متولي 2186600 كفـءكفـء2592011/03/02 معلم

عزت الشافعى/ الشھید 2011/03/01 ساره ابراھیم دمحم سمره 2226496 كفـءكفـء2602011/02/20 معلم

عزت الشافعى/ الشھید 2011/03/01 سامح احمد مصطفى عمر 2178968 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

الحمراوى النموذجیة 2011/03/01 سامیة السید علي عبدالعال 2209516 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

كفرالطایفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سامیة دمحم مصطفى عبد هللا عماره 2198953 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

سخا الثانویھ بنات 2011/03/01 سامیھ الصنفاوى دمحم على 2194852 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

النور للمكفوفین ع 2011/07/01 سحر ابراھیم عطیة سرور 2401475 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

المنتزة تعلیم اساسى االعدادیة 2011/03/01 سحر أحمد عبد المعطي غالب 2250248 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

تجریبیة المعلمات لریاض االطفال 2011/03/01 سحر حمدى عبد الجواد دمحم الكردى 2201593 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 سعد السید عبد الحفیظ عبد الحق 2195599 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 2011/03/01 سالمة صابر احمد عبد الجواد 2205445 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلمھ فوزى عثمان دمحم 2070927 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/03/01 سلوى جمیل دمحم على 1544651 كفـءكفـء2712011/03/14 معلم

كفرالمرابعین ب تعلیم اساسى 2011/07/01 سلوى شعبان  فھمى معداوى 2289255 كفـءكفـء2722011/07/03 معلم
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المعلم ابراھیم االعدادیھ 2010/01/08 سلیمان عبدالمنعم محجوب سلیمان 2246878 كفـءكفـء2732011/07/03 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/06/30 سماح انور سعد ابوزید 2356602 كفـءكفـء2742011/06/30 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 سماح سلیمان ابراھیم زرق 2198151 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

اریمون ابتدائیة المشتركة 2011/03/01 سماح على عبدالسالم على حسن 2190498 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 سماح مختار یاسین احمد 2193996 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 سماح نصر غازي جمعة 2198575 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

متبول ریاض أطفال 2011/03/01 سمر السید حسن دمحم 2171759 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 2011/07/01 سمر علي ابوالعال علي 2168653 كفـءكفـء2802011/07/03 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/06/01 سمر دمحم حسنین دمحم 2188512 كفـءكفـء2812009/01/01 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 سمر مرسى دمحم مرسى 2193469 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 سمیحة جمال رجب عبد العال 2204937 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

دفریھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سمیرة دمحم دمحم شعبان خلیفة 2204940 كفـءكفـء2842011/01/01 معلم

كفرالطایفة االبتدائیة 2011/03/01 سمیره السعید سالمة السید عوضین 1554980 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 سناء عونى بسیونى النجار 2185719 كفـءكفـء2862011/02/20 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 سناء ممدوح دمحم النجار 2205201 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

شنو لریاض االطفال 2011/03/01 سھام البدرى محمود عویضة 2173083 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

الشھید دمحم قاسم عبدالوھاب االعدادیھ المشتركھ 
ابوطبل

2011/07/01 سھام متولي عید رجب 2205995 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

السعیدیة ع بنات القدیمة 2011/03/01 سھیلة عبد المصنف عبد السمیع عبده 2174039 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/03/01 سوزان أحمد سعد بسطویسي 2206357 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

حسن كلبوش 2011/03/01 سوزان جرجس كیرلس جرجس 2198668 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 سوزان مصطفى عبد السالم بركة 2193067 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/03/01 سوسن صابر السید عبد الكریم 2064775 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

القنطرة البیضاء لریاض االطفال 2011/03/01 شادیة ابراھیم عبد العظیم ابراھیم 2198588 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

الشمارقة االعدادیة 2011/07/01 شریف دمحم أحمد على 1191010 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

الدماطیھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شرین دمحم عبد المنعم الدغیدي 2205573 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

ابو طبل ب تعلیم اساسي 2011/03/01 شریھان حامد دمحم ابو ابراھیم 2168232 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

حلیس ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 شریھان محى الدین على یوسف 2071127 كفـءكفـء2992011/07/03 معلم

كفرالمرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/06/30 شوقیة مدحت مغاوري دمحم 2356604 كفـءكفـء3002011/07/03 معلم

شنو االبتدائیة 2011/03/01 شیرین حمدى عبد الرازق على 2195978 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/03/01 شیرین صالح عبد الفتاح یوسف 2181639 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

الزھور التجریبیة لریاض االطفال 2011/03/01 شیرین عبده طھ عوض هللا 2199226 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

قراجة ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیرین عیسى عبد السالم عیسى 2206100 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

سـالم االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیرین دمحم ابراھیم حسن 2198481 كفـءكفـء3052011/07/03 معلم

مسیر االعدادیھ بنین 2011/03/01 شیرین دمحم على الشھاوى 2167066 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/01 شیریھان اسماعیل سعد محمود منصور 2211035 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2008/10/01 شیماء ابراھیم عبد الجواد قادوم 2186306 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

الزھور التجریبیة االبتدائیة لغات 2011/03/01 شیماء بسیوني ممدوح بسیوني 2186305 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

حلیس ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیماء حسام الدین ابراھیم طلحة 2211265 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

كفر دفریة ب 2011/03/01 شیماء سلیمان قطب عبدالرحمن 2194860 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

كفرالطایفة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء شحاتھ ابراھیم سلیم 2169709 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

المنتزه االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 شیماء دمحم زكریا شمھ 1620480 كفـءكفـء3132011/02/20 معلم

شنو االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 شیماء دمحم عبد الرازق سرور 2173102 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/03/01 صفاء عطیھ بدر ھانى 2193979 كفـءكفـء3152011/03/02 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 صفاء دمحم السید نعمةهللا 2179058 كفـءكفـء3162011/02/20 معلم

دقمیرة ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفیھ ابراھیم عبد هللا عبد هللا 2207318 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/03/01 عادل عبد الرحمن دمحم غنیم 2200744 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عایدة صبري دمحم محمود 2172120 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

القرضا االبتدائیة 2011/03/01 عائشة دمحم عبد الرؤوف حسن 2199326 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

الشمارقة االعدادیة 2011/03/01 عبد الحمید عبد العزیز شاكر دمحم 2205238 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

اریمون ابتدائیة المشتركة 2002/11/23 عبد العزیز سلیمان احمد البتانونى 1699582 كفـءكفـء3222009/12/01 معلم

مسیر االعدادیھ بنین 2011/07/01 عبد المحسن مسعد إسماعیل المغازي 2205330 كفـءكفـء3232011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مسیر االعدادیھ بنین 2011/03/01 عبد المقصود عبدهللا دمحم البحیري 2181658 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

القرضا االبتدائیة 2011/07/01 عبد النبى صالح ابراھیم مرزوق 2169445 كفـءكفـء3252011/07/03 معلم

المرابعین االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 عبلة دمحم على شمخ 2388891 كفـءكفـء3262011/07/03 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2004/07/01 عبیر سید احمد فتح هللا سید احمد 1192029 كفـءكفـء3272008/12/01 معلم

دقلت االعدادیة 2011/03/01 عبیر دمحم حسن مصطفى 2204229 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

وحدة مسیر ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة عبد الرازق عبد المقصود سلیم 2205188 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

ابو تمادة لریاض االطفال 2011/03/01 عزه حمدین دمحم مرزوق 2177008 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عزه صالح ابراھیم مرزوق 2169437 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

كفرالمرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 عزیزة بسیوني خلیل خلیل 2204420 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

شنو االبتدائیة 2011/07/01 عزیزة عبد الصمد عبد السمیع البسیونى 2173091 كفـءكفـء3332011/07/03 معلم

كفر دفریة ب 2011/06/30 عزیزة دمحم عبداللطیف عامر 2199321 كفـءكفـء3342011/07/03 معلم

الشھید مصطفى ھالل بالحمراوى 2011/03/01 عزیزه دمحم اسماعیل ابراھیم 2198188 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/07/03 عطیات كامل راشد  فوده 2202220 كفـءكفـء3362011/07/03 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/07/01 عفاف زھران علي ابراھیم 2360455 كفـءكفـء3372011/07/03 معلم

سیدى جمال االبتدائیة 2011/03/01 عال جمال نصر محمود العنانى 2204248 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/01 عال محمود شحاتھ دحدوح 2183888 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

المرابعین الثانویة 2011/03/01 على عبد الرحمن على دمحم 2201384 كفـءكفـء3402011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/07/01 علي یس علي الجریدي 2169571 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 علیاء عبد الرسول فؤاد دمحم 2201962 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/07/01 عمرو عبدالفتاح ابراھیم  شھاوي 2253398 كفـءكفـء3432011/07/03 معلم

عزت الشافعى/ الشھید 2011/03/01 عمرو ماھر مصطفى عبدالحمید 2257134 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

اسكندر ب 2011/07/01 عواطف درغام عبد هللا الغفلول 2168814 كفـءكفـء3452011/07/03 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 عوض دمحم عوض مصطفى البرھامي 1182090 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/07/01 غادة أحمد عبد العزیز دمحم 2204944 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

شھید السالم الثانویة 2011/03/01 غادة السید على دمحم ابراھیم 2185948 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

دقلت االبتدائیة 2011/03/01 غادة حسن سعید دمحم 2205560 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

رزقة أماى االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 غادة عبدالفتاح دمحم عبدهللا 2188974 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 غادة مدحت عبد السالم  عدوى 2167142 كفـءكفـء3512011/07/03 معلم

السعدى ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 غاده دمحم احمد دمحم 2168843 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/03/01 فاطمة حسن علي الزواوي 2205058 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

النور للمكفوفین ب 2011/07/01 فاطمة صالح قطب دمحم 2184198 كفـءكفـء3542011/07/03 معلم

علي عبد الشكور ب تعلیم أساسي 2011/07/01 فاطمھ  عبد الرحمن ناصر على 2175069 كفـءكفـء3552011/07/03 معلم

حبیب عثمان تعلیم اساسى ب 2011/03/01 فاطمھ عبد النبى على ابراھیم 2168685 كفـءكفـء3562011/02/28 معلم

دقلت االبتدائیة 2011/06/30 فاطمھ عبدالوھاب عبدالجواد ابراھیم 2189835 كفـءكفـء3572011/06/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الوحدة العربیة ب 2011/07/01 فاطمھ محمود اسماعیل الجیزاوى 2195586 كفـءكفـء3582011/07/03 معلم

الحمراوى النموذجیة لریاض االطفال 2011/03/01 فتحیة سید احمد عبد الحمید الطحان 2234128 كفـءكفـء3592011/02/28 معلم

الشھیداحمدالدیھي االعدادیھ بشنو 2011/03/01 فتحیة عبد الرحمن عبده خلیل 2170180 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

مسیر الجدیدة ب 2001/11/10 فرج طلبة سیداحمد شامة 1153199 كفـءكفـء3612009/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 فكرى ابراھیم دمحم ابراھیم 2198377 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

السعدي ع تعلیم أساسي 2011/03/01 كمال دمحم ابراھیم الشافعى 2181627 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2011/03/01 كیرلس عادل جوزیف فھمي 2227215 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

شنو االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 لبنى بدوى عبد العزیز بدوي عبید 2171939 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 لمیاء أحمد إبراھیم علي شعیب 2171779 كفـءكفـء3662011/07/03 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 لمیاء دمحم محمود دمحم 2197067 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

السعدى ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 لمیاء نبیل علي الطناحي 2206082 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

الوحدة العربیة ب 2011/07/01 ماجد مالك بطرس رزق 2195578 كفـءكفـء3692011/07/03 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2011/03/01 ماریان مجدى فیكتور صلیب 2194006 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

القنطرة البیضاء االبتدائیة 2011/07/01 محسن دمحم دمحم شھاب الدین 2169687 كفـءكفـء3712011/07/03 معلم

اریمون الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم  رشاد  سلیمان  عبد العزیز 2232999 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 دمحم أحمد دمحم الزیات 2388189 كفـءكفـء3732011/07/03 معلم

بطیطھ الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم احمد دمحم محمود 2185923 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/06/30 دمحم الجالي عبدالمقصود بدوي 2162729 كفـءكفـء3752011/06/30 معلم

الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/02/14 دمحم جمیل ایراھیم على الكرداوى 2074816 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

شھید السالم الثانویة 2007/01/01 دمحم خلیفة مصطفى خلیفة 2194315 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/03/01 دمحم رمضان عمران على 2205289 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 دمحم سعید على البالط 2195590 كفـءكفـء3792011/07/03 معلم

على عبدالشكور التجریبیة لغات 2011/03/01 دمحم صالح عبد العزیز الجمال 2198611 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

ھشام بركات/الشھید 2010/05/22 دمحم عاطف رفاعى سلیمان 2258686 كفـءكفـء3812011/07/03 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/07/01 دمحم عبد الفتاح رجب الشناوى 2201346 كفـءكفـء3822011/07/03 معلم

بطیطھ االعدادیھ المشـتركھ 2011/07/01 دمحم عبد المحسن ابراھیم النشرتى 2193603 كفـءكفـء3832011/06/23 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة ثانوى 2011/03/01 دمحم عبد المقصود محمود العسیلى 2193373 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/07/01 دمحم عبد المنعم سید أحمد أبو زاھر 2403087 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

كفرالطایفھ االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 دمحم عبد النبي إبراھیم عبد الكریم 2204302 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

اریمون الثانویة المشتركة 2010/01/11 دمحم عبدالوھاب ابراھیم حمیده 2217210 كفـءكفـء3872011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عطیة دمحم عماش 2181717 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عمر حسن عبد هللا 2188484 كفـءكفـء3892011/01/01 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم فاید شاھین فاید 2202145 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم مرزوق دمحم مرزوق 2184076 كفـءكفـء3912011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

السعدي ع تعلیم أساسي 2011/03/01 دمحم مصطفى مصباح إبراھیم 2205815 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

شھید السالم الثانویة 2011/03/01 دمحم یوسف سعد الدھشان 1649122 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2011/02/14 محمود ابراھیم احمد البدیوى 2192572 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/03/01 محمود بدیر على عبد الھادى وھبة 2179076 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/03/01 محمود مصطفى محمود عبد العزیز الجندي 2180469 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

شھید السالم الثانویة 2011/03/01 محمود مھنى  عبد التواب سعید 2185007 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

دمحمعاطف فرج/الشھید 2011/03/01 مرفت دمحم السید خلیل 2190133 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

مسیر الجدیدة ب 2011/03/01 مروة عبد الرازق دمحم عامر المھیلى 2201312 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

مركز الطفل المتطور 2011/03/01 مروة فتحى دمحم عوض 2201581 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

اریمون ابتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروه حامد دمحم عمر 2197057 كفـءكفـء4012011/07/03 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/03/01 مروه حسن عبد القادر الماوي 2204270 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

الحمراوى للتعلیم االساسى  ب 2011/03/01 مروه عبد المحسن ابراھیم درویش 2168171 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/03/01 مروه عبد المولى منصور على 1540901 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

على عبد الشكور االعدادیة للغات 2011/03/01 مروه محمود حمزه النحاس 2205649 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى كامل دمحم أحمد بركات 2198592 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 مصطفى مصطفى حسن مصطفى 2192557 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

النور للمكفوفین ع 2011/06/30 ملكة صابر مرسي حمودة 2206377 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2579 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة
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المؤھل 
األعلي

اریمون ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ممتازة مرشدي بسیوني الصعیدي 2198436 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

النور للمكفوفین ع 2011/06/30 ممدوحھ طلعت محمود ابراھیم 2172915 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

أ.زراعة میت علوان ع ت 2012/08/01 منار عبد الحمید عبد المجید أحمد 2360868 كفـءكفـء4112012/07/07 ماجیستیرمعلم

تجریبیة المعلمات لریاض االطفال 2011/07/01 منال احمد دمحم على الرفاعى 2182263 كفـءكفـء4122011/07/03 معلم

سخا النموذجیة لریاض االطفال 2011/03/01 منال مكرم عبد المالك ابراھیم 2186257 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

ادریجة تعلیم اساسى 2011/06/01 منصوره صابر عطیھ على 2197038 كفـءكفـء4142011/05/09 معلم

الشھید محمود أحمد قحوف األعدادیة بمتبول 2011/03/01 منى أحمد فؤاد بسیوني إسماعیل 2173970 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى احمد دمحم غالب 2194035 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

سیدى جمال االبتدائیة 2011/07/01 منى اسماعیل حسن بدوى 2179937 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

الشھید دمحم قاسم عبدالوھاب االعدادیھ المشتركھ 
ابوطبل

2011/03/01 منى السید عبد البارى داود 2194820 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/03/01 منى السید فتوح عدوى 2168472 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

احمدالسیددمحمالسید ریاض االطفال/الشھید 2011/03/01 منى زینھم أبو زید رزق 2204795 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 منى عبد المقصود رمضان دمحم 2181647 كفـءكفـء4212011/07/03 معلم

اریمون الثانویة المشتركة 2012/08/01 منى دمحم أبو الفتوح دمحم 2386343 كفـءكفـء4222012/07/07 ماجیستیرمعلم

سخا االعدادیة بنین 2011/03/01 منى مصطفى متولى الشاذلى 2205749 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

القرضا االعدادیة 2011/03/01 مھا عبد الحلیم شعبان عبد هللا بركھ 2169455 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

الحمراوى ع بنات تعلیم اساسى 2011/03/01 مھا محمود عبدالعاطى رجب 2204978 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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األعلي

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مي عبد الستار إسماعیل عبد الفتاح 2205443 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

الوحدة العربیة لریاض االطفال 2011/03/01 مي عبد المجید أنور حسن األودن 2189633 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/03/01 میاده فاروق فتوح البرعى 2183906 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

قراجھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 میسرة عبد المنعم على حسن 1570545 كفـءكفـء4292011/02/14 معلم

مسیر الجدیدة ب 2011/07/03 نادیة  دمحم عبدالفتاح ولى هللا 2205299 كفـءكفـء4302011/07/03 معلم

المرابعین ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 نادیة جودة عبد الباقي أحمد 2205378 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 نادیة محمود عبد الحى اللواتى 2204987 كفـءكفـء4322011/02/14 معلم

الطایفة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نادیة مصطفى أحمد عبد الفتاح 2206589 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/03/01 نانسى عبد الفتاح عبد الحلیم النحراوى 2205645 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

القنطرة البیضاء لریاض االطفال 2011/03/01 ناھد عید یاسین عید 2186452 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

السعیدیة ع بنات الجدیدة 2011/03/01 نبیلة عادل علي الجبالي 2207429 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

ادریجة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 نبیلھ ماھر ابراھیم على 2205656 كفـءكفـء4372011/07/03 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/07/01 نجالء احمد احمد السیسي 2208206 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/03/01 نجالء سعید السید دمحم المدني 2173625 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

علي عبد الشكور ریاض أطفال 2011/03/01 نجالء عبد النبى دمحم شحاتھ الھنداوى 2179222 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

میزار تعلیم اساسى ب 2011/03/01 نجالء فتحى البرنس عبد المعطى 2205474 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

احمدالسیددمحمالسید ریاض االطفال/الشھید 2011/07/01 نجالء فتحى عبد الفتاح رزق 2169578 كفـءكفـء4422011/07/03 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/01 نجالء دمحم اسماعیل یوسف االختیار 2172836 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

الطایفة االبتدائیة 2011/03/01 نجوى ابراھیم حجازي یونس 2169480 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبدالمغنى مقرونھ 2189548 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/01 نجوى دمحم السید دمحم اسماعیل 2181707 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

دقمیرة ب تعلیم اساسى 2011/03/01 نجوي رمضان یوسف دمحم غازي 2205056 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/07/01 ندى محمود احمد عبد الحق 2205708 كفـءكفـء4482011/07/03 معلم

الثانویھ الفندقیھ بكفر الشیخ 2011/06/30 نرفین زغلول مصباح السنبارى 2180459 كفـءكفـء4492011/06/30 معلم

كفر الشیخ الصناعیة بنات 2011/03/01 نرمین عبد الستار اسماعیل عبد الفتاح 2198201 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

ادریجة ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 نریمان دمحم عبد الونیس قاسم شمیس 2173701 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

التجریبیة للمعلمات ب 2011/03/01 نسمة بسیونى حمدون یحیى 2176473 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

الشھید دمحم قاسم عبدالوھاب االعدادیھ المشتركھ 
ابوطبل

2011/07/01 نشوى رجب ابراھیم شحاتھ 2184197 كفـءكفـء4532011/07/03 معلم

الحدیثة االعدادیة تعلیم أساسي 2011/06/30 نعمات صالح دمحم سعد 2101583 كفـءكفـء4542011/07/03 معلم

شنو االبتدائیة 2011/03/01 نعیمة السید عبد العزیز دمحم جابر 2205405 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

الوحدة العربیة لریاض االطفال 2011/07/01 نھاد عبد الجواد منصور الشیخ 2235427 كفـءكفـء4562011/07/03 معلم

علي عبد الشكور ب تعلیم أساسي 2011/07/01 نھاد فؤاد سعد الدین دمحم 2173590 كفـءكفـء4572011/07/03 معلم

بطیطة لریاض االطفال 2011/03/01 نھلة صبرى سرحان دمحم 2184174 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

اللغات التجریبیة المشتركة اعدادى 2002/05/01 نھى احمد عباس دمحم 1701224 كفـءكفـء4592008/10/30 معلم
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كفر الشیخ الثانویة الزراعیة 2011/03/01 نھى دمحم راضي غازي 2181637 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

السعدى ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 نھى دمحم نصر دمحم 2199194 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

عزت الشافعى/ الشھید 2011/03/01 نیفین أیوب جادالكریم عطیة هللا 2173548 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

تجریبیة المعلمات لریاض االطفال 2011/03/01 نیفین جمعة السعید إبراھیم 2197333 كفـءكفـء4632011/03/01 معلم

دقلت االعدادیة 2011/07/01 ھالة عبدالمجید السید عبدالرحمن 2168640 كفـءكفـء4642011/07/03 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/06/30 ھالھ حلمى دمحم حسین السعدى 2197867 كفـءكفـء4652011/06/30 معلم

قراجھ االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ على عبد الحمید زیان 2204715 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

الحمراوى النموذجیة 2011/07/01 ھالھ محرم فرج نصیر 2167202 كفـءكفـء4672011/07/03 معلم

أ.على عبد الشكور ع بنین ت 2011/03/01 ھانم ابراھیم ابراھیم المغازى 2204741 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

سخا ع بنات تعلیم أساسي 2011/03/01 ھانم السید حمد محمود 2205986 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/03/01 ھانم سعد عبد الباقي أحمد 2205475 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

حبیب عثمان ع تعلیم اساسى 2011/07/01 ھانم معوض عبد العال یوسف 2188616 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 ھبة ابراھیم السعید ابو ابراھیم 2205683 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

ابو عمر االبتدائیة 2011/03/01 ھبة رمضان ابراھیم رمضان 2200642 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

القنطرة البیضاء االبتدائیة 2011/03/01 ھبة على بدیر دمحم 2166999 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

التجریبیة للمعلمات ب 2011/03/01 ھبھ السید علي حسن 2204259 كفـءكفـء4752011/02/28 معلم

مركز الطفل المتطور 2011/03/01 ھبھ بدیر على سعد 2204691 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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أ.احمدالسیددمحمالسید ت/الشھید 2011/03/01 ھبھ سعد عبد الفتاح دمحم العجمي 2177892 كفـءكفـء4772011/03/01 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/07/01 ھبھ سعد مفتاح محرم 2167116 كفـءكفـء4782011/07/03 معلم

دقلت االبتدائیة 2011/02/20 ھبھ عبد الحلیم عبد السالم مصطفى 1543437 كفـءكفـء4792011/02/20 معلم

ادریجة تعلیم اساسى 2011/06/30 ھبھ دمحم الشوادفى احمد 2195818 كفـءكفـء4802011/07/03 معلم

الحدیثة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 ھبھ مدحت بیومي دمحم العمروسي 2177039 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

سیدى جمال االبتدائیة 2011/03/01 ھدى السید عبد النبي الھلوتي 2173471 كفـءكفـء4822011/02/11 معلم

كفر الشیخ التجاریة بنات 2011/03/01 ھدى محمود دمحم سالم 2169630 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 ھمت مصطفى عبده  دمحم 2198623 كفـءكفـء4842011/07/03 معلم

میزار ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھناء ابراھیم عنتر عبد العال العربى 2190156 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

بطیطة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء رشاد إبراھیم طنطاوي 2184063 كفـءكفـء4862011/07/03 معلم

حسن كلبوش 2011/03/01 ھناء عبدالرازق احمد حمادة 2166086 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

سیدى جمال االبتدائیة 2011/03/01 ھند عبد الرؤوف السید حنیش 2195582 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2011/03/01 ھند محسن خلیل ابراھیم جزر 2168663 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

الطایفة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھند دمحم ممدوح بسیونى 2201039 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

النور للمكفوفین ث 2011/03/01 ھویدا عبد اللطیف دمحم عبد هللا غلوش 2170171 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

المعلم ابراھیم االعدادیھ 2010/01/17 وحید وحید عبدالمجید عبدالعزیز 2168808 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

أ.على عبد الشكور ع بنین ت 2011/07/01 وسام احمد على الجنزورى 2267612 كفـءكفـء4932011/07/03 معلم
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الشھید حمدى ابراھیم ع بنین 2011/03/01 وسام فاروق عبد القادر یوسف 2185898 كفـءكفـء4942011/03/01 معلم

دمحمعبدالحمیدفؤادبسیوني/الشھید 2011/07/01 وفاء ابراھیم ابو الخیر دمحم دبیان 2196983 كفـءكفـء4952011/07/03 معلم

وحدة مسیر ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء سعد احمد دمحم فوده 2195140 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

القنطرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء عبد العظیم على المصرى 2204689 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

متبول ریاض أطفال 2011/03/01 وفاء دمحم بسیونى ابو خلیل 2198966 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

أ.على عبد الشكور ع بنین ت 2010/10/16 والء إبراھیم عبد المحسن إبراھیم 2202725 كفـءكفـء4992011/07/03 معلم

على عبد الشكور االعدادیة للغات 2011/03/01 والء صبرى عبد الستار متولى 2071074 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

علي عبد الشكور ب تعلیم أساسي 2011/07/01 والء فتحي غنیم صالح 2203126 كفـءكفـء5012011/07/03 معلم

احمدالسیددمحمالسیدع/الشھید 2011/03/01 والء فوزي یونس محمود 2165813 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

علي عبد الشكور ب تعلیم أساسي 2011/03/01 والء دمحم إبراھیم سالم 2183033 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

الشھید عطیة العافى ب بالشمارقة 2011/03/01 والء دمحم سعد ابو العمایم العدوى 2202157 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

كفر الشیخ ع بنات القدیمة 2011/03/01 یاسمین احمد عبد ربھ احمد غانم 2205800 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

ھشام بركات/الشھید 2011/03/01 یاسمین مجدى ابراھیم الجندى 2190144 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

عبد هللا السید ب 2011/03/01 یسرا فتوح دمحم الحایس 2199009 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

أ.زراعة میت علوان ع ت 2010/05/17 یوسف عبدالحمید یوسف عبدهللا 2194302 كفـءكفـء5082011/06/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

صندال االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد النبى عطیھ عبد هللا 2181641 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

بلشاشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رحاب فتحى على محمود 2169741 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

سعد زغلول ب 2011/07/01 سمر مسعد انور الدغیدى 2204801 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/03/01 سھیر ممدوح مصطفى أحمد 2186392 كفـءكفـء42011/02/14 أمین مكتبة

صندال االعدادیة 2011/02/14 طارق ابراھیم عبد النبى خاطر 2173572 كفـءكفـء52011/02/14 أمین مكتبة

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/01 ماریان وجیھ ھابیل لیمون 2205465 كفـءكفـء62011/03/01 أمین مكتبة

التعاون تعلیم اساسى ب 2011/03/01 مرفت فھمى سعد جاد 2183967 كفـءكفـء72011/02/14 أمین مكتبة

الفتح االبتدائیة بالبخانیس 2011/07/01 مالك رجب عبد الواحد ابوشعیشع 2193124 كفـءكفـء82011/07/03 أمین مكتبة

عزبة طوسن االبتدائیة 2011/03/01 مالك نعیم رزق هللا رزق 2186286 كفـءكفـء92011/02/14 أمین مكتبة

سیدى طلحة ب 2011/07/01 نھى السعید صالح دمحم على 2204730 كفـءكفـء102011/07/03 أمین مكتبة

الحمراء االعدادیة المشتركة 1999/03/24 حسام الدین مصطفى دمحم خفاجي 2152471 كفـءكفـء112009/12/01 أخصائى صحافة واعالم أول

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 علیاء صالح عبد العاطي طلحھ 2172361 كفـءكفـء122011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى طلحة ب 2008/10/01 أسماء محمود حامد خلیل 2206459 كفـءكفـء132011/01/01 أخصائى تكنولوجیا

محلة موسى االبتدائیة 2011/03/01 ایمان احمد دمحم خلف 2190127 كفـءكفـء142011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

ھدى شعراوى االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 حسناء حسن زكي دمحم غازي 2171874 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الباز االعدادیة بالكفرالجدید 2011/03/01 دعاء نجیب سعد ابوشعیشع 2201914 كفـءكفـء162011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

بلشاشة االبتدائیة 2011/03/01 رشا سعد رزق بطرس 2169776 كفـءكفـء172011/02/28 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

سیدى طلحة ب 2011/03/01 سماح مصطفى فتوح مصطفى 2198882 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/01 سوزان فوزى یعقوب لطیف 2185031 كفـءكفـء192011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/01 صالح احمد صالح صقر 2190148 كفـءكفـء202011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/01 كرم دمحم على عطیة 2193575 كفـءكفـء212011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول ب 2011/03/01 والء  عبد النبى طھ ریحان 2190162 كفـءكفـء222011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الحدود ع للتعلیم االساسى 2010/01/11 یاسر دمحم عبد الحمید المغنى 2193729 كفـءكفـء232011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول ب 2011/03/01 منار عبد العزیز عطیھ بحیري 2197245 كفـءكفـء242011/02/14 أخصائى نفسى

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2000/10/03 توحة دمحم جاد القارب 1183821 كفـءكفـء252011/06/16 أخصائى اجتماعى أول

ھدى شعراوى االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 بدریة یوسف إبراھیم إسماعیل 2204846 كفـءكفـء262011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/06/30 رحاب ممدوح سیداحمد عبدالدایم 2199832 كفـءكفـء272011/06/30 أخصائى اجتماعى

الكفر الجدیداالبتدائیة 2011/06/30 رشا السعدني دمحم السید 2213085 كفـءكفـء282011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحدود ع للتعلیم االساسى 2011/06/30 رضا عبدالفتاح حسن مغربي 2392858 كفـءكفـء292011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلشاشة ب الجدیدة 2011/06/30 سنیورة الجمیل دمحم ھنداوي 2189012 كفـءكفـء302011/06/30 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح ب بمحلة موسى 2011/07/01 طھ عبد المولى احمد ابو شنب 2181633 كفـءكفـء312011/07/03 أخصائى اجتماعى

بلشاشة االبتدائیة 2011/07/01 لطیفة عبد القادر  موسى الھالوى 2290765 كفـءكفـء322011/07/03 أخصائى اجتماعى

طاھر االبتدائیة 2011/07/01 لیلى عادل صالح الدیب 2201320 كفـءكفـء332011/07/03 أخصائى اجتماعى

محلة موسى االبتدائیة 2011/07/01 مریم انیس نظمى بشارة 2176628 كفـءكفـء342011/07/03 أخصائى اجتماعى
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

صندال االبتدائیة 2011/07/01 منى بسیونى دسوقى دمحم 2198853 كفـءكفـء352011/07/03 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى ب 2011/02/28 نھى على حامد على المغازى 2237549 كفـءكفـء362011/02/28 أخصائى اجتماعى

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/07/01 ھالة عثمان دمحم مصطفى حبیب 2200963 كفـءكفـء372011/07/03 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/06/30 والء عزالدین دمحم السید 2176078 كفـءكفـء382011/06/30 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة للبنین 1986/09/01 امل دمحم محروس علي 1167542 كفـءكفـء392009/12/01 معلم أول أ

ھدى شعراوى االبتدائیة تعلیم أساسي 1980/11/01 دمحم رجب عبدهللا شھاب 1156510 كفـءكفـء402009/11/30 معلم أول أ

فاطمھ الزھراء ع ت أ 1999/03/24 امل فاروق صابر عبد الفتاح 1180418 كفـءكفـء412008/12/01 معلم أول

روینھ ع للتعلیم االساسى 2000/10/03 سلیمان عبد العزیز سلیمان الغنام 1189270 كفـءكفـء422012/06/01 دكتوراهمعلم أول

روینھ ع للتعلیم االساسى 2000/10/03 طھ محمود دمحم الجبالي 1188438 كفـءكفـء432011/10/23 ماجیستیرمعلم أول

السادات ع المھنیة 1999/05/12 عطا موسى شعبان عسس 1194442 كفـءكفـء442008/12/01 معلم أول

بلشاشة االعدادیة المشتركة 1997/02/20 مایسھ عبد العزیز دمحم الكردى 1160394 كفـءكفـء452009/12/01 معلم أول

روینھ ع للتعلیم االساسى 1999/10/04 دمحم خلیل عبد العزیز شرف 1647178 كفـءكفـء462009/12/01 معلم أول

نویش ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ابراھیم دمحم عطیھ دمحم 2168114 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

الحدود ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد فتحى یوسف شریف 2205716 كفـءكفـء482011/07/03 معلم

السادات ع المھنیة 2011/03/01 إسراء إبراھیم أحمد إبراھیم 2204919 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

محلة موسى االعدادیة 2011/02/20 إسالم دمحم احمد سعد 2208566 كفـءكفـء502011/02/20 معلم

الباز االعدادیة بالكفرالجدید 2011/07/01 اسماء احمد دمحم حسین 2228694 كفـءكفـء512011/07/03 معلم
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المؤھل 
األعلي

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/02/14 اسماء بسیونى بسیونى ابو دنیا 2194729 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

أ ریاض اطفال.روینة ت 2011/03/01 اسماء جمال عبده غازى 2199243 كفـءكفـء532011/02/28 معلم

سیدى طلحة ب 2011/03/01 أسماء حسن دمحم شریف 2204739 كفـءكفـء542011/02/28 معلم

البخانیس االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 السیدة زكریا عبد هللا الدمیري 2173501 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

صندال االبتدائیة 2011/03/01 السیدة فرید إبراھیم عامر 2205429 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

احمد عرابى ب 2008/10/01 الھام حافظ امام حافظ 2194835 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

بلشاشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أمانى صالح محرم حسن 2204712 كفـءكفـء582011/07/03 معلم

سعد زغلول ب 2011/02/14 امجد فكرى اسماعیل نصر 2198222 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

أ ریاض اطفال.روینة ت 2011/03/01 أمل  سعد عبد المعبود احمد بدیوى 2199254 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

نویش للتعلیم االساسى 2011/07/01 أمل السعید أحمد ھاني 2208215 كفـءكفـء612011/07/03 معلم

النطاف االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 أمل دمحم السید الشرقاوي 2172445 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/06/30 امیمھ طلعت دمحم عبد الكریم 2071029 كفـءكفـء632011/07/03 معلم

صندال االعدادیة 2011/03/01 ایمان حسن ابراھیم حسین 2198867 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

محلة القصب االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 إیمان صابر حامد الخطیب 2206093 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/30 ایمان دمحم مصطفي العمراوي 2113517 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

سعد زغلول ب 2011/02/14 إیناس عبده زكریا إبراھیم 2197704 كفـءكفـء672011/02/20 معلم

ھدى شعراوى لریاض األطفال 2011/03/01 بسمة مرزوق إبراھیم عبد الفتاح 2189597 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/01 بیتر نببل نجیب  عازر 2194445 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

روینھ ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 تغرید حسین احمد الغایش 2204685 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/02/14 حماده دمحم احمد البغدادى 2178954 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

الحدود للتعلیم االساسى 2011/03/01 حنان الدسوقى حسنین ضبیش 2194276 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

طاھر االبتدائیة 2011/03/01 دالیا جمال الدین نور الدین الغریانى 2178935 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

الحدود ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 دالیا سمیر عبد الغنى طلحة 2167578 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

عویرة ابتدائیة 2011/03/01 دعاء السعید السید الشرقاوى 2201267 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

الحمراء االبتدائیة 2011/03/01 دعاء صابر السید عبد الكریم 2194269 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/07/01 دعاء عبداللطیف یاسین ابراھیم 2393983 كفـءكفـء772011/07/03 معلم

سیدى طلحة ب 2008/10/01 دعاء دمحم سعد الشامى 2198878 كفـءكفـء782011/01/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رانیا سعید  دمحم الجبالوى 2174905 كفـءكفـء792011/07/03 معلم

الحمراء االبتدائیة 2011/03/01 رانیا محمود علي فرج 2206094 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

صندال االبتدائیة 2011/07/01 رباب حامد عطیة عبد هللا 2182813 كفـءكفـء812011/07/03 معلم

الكفر الجدیداالبتدائیة 2011/06/30 رشا احمد دمحم حسین حسین 2189017 كفـءكفـء822011/07/03 معلم

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/01 رشا إسماعیل أبو شعیشع متولي 2173571 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

نویش ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا السید مصباح دمحم 2203129 كفـءكفـء842011/03/01 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رشا عبد الجلیل عبد الحمید الجندى 2194044 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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روینھ ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا عبد الرحمن عبد الحمید ھمیسة 1645331 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

بلشاشة ب الجدیدة 2011/07/01 رشا كمال عبد الرؤوف ابراھیم 2202131 كفـءكفـء872011/07/03 معلم

صندال االبتدائیة 2011/02/14 رشا دمحم دمحم بكر 2205171 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

احمد عرابى ب 2011/07/01 رشا مراد عبدالعزیز فرج 2171851 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 رشا نصر عبد الرازق عبد هللا 2186313 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

التعاون ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 رضا رجب دمحم عطیة 2193825 كفـءكفـء912011/07/03 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 رضا كمال مصطفى دمحم 2204287 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

محلة موسى االبتدائیة 2011/03/01 زینب  دمحم اسماعیل  شبانة 2197295 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

البخانیس االعدادیھ المشتركة 2011/07/01 زینب رمضان على حشیش 2204917 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

محلة القصب االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 زینب صبحي مصطفى قطب 2205276 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

الباز االعدادیة بالكفرالجدید 2011/03/01 سحر عوض هللا امام عوض هللا خاطر 2200620 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

محلة موسى االبتدائیة 2011/03/01 سحر دمحم عبد الحمید رجب عمار 2204200 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

النطاف ع تعلیم اساسى 2011/06/30 سھا منیر إبراھیم بیومى 2177208 كفـءكفـء982011/07/03 معلم

السادات ع المھنیة 2011/02/14 سھام فتحى فؤاد سلمان 2171774 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

صندال االعدادیة 2011/03/01 سھام معوض عبد هللا السقا 2204320 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

صندال االعدادیة 2011/07/01 سھام نعیم ھجرس عبد الكریم 2205427 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

احمد عرابى ب 2011/07/01 سھیر دمحم فتحى اسماعیل البرھامى 2202160 كفـءكفـء1022011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الحدود للتعلیم االساسى 2011/03/01 سوسو دمحم احمد ابراھیم 2194286 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

عویرة ابتدائیة 2011/03/01 شربات أحمد دمحم أبوھبرة 2227845 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

احمد عرابى ب 2011/07/01 شیري سینوت نقوال جورجي 2172330 كفـءكفـء1052011/07/03 معلم

عویرة ابتدائیة 2011/03/01 شیماء الشحات الدمرداش عبد الواحد 2198913 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

عویرة ابتدائیة 2011/07/01 شیماء صابر عبد الفتاح حالوه 2167182 كفـءكفـء1072011/07/03 معلم

عزبة طوسن االبتدائیة 2011/03/01 صباح دمحم عبد الجلیل منصور 2213889 كفـءكفـء1082011/03/04 معلم

أحمد عرابي ریاض أطفال 2011/03/01 صفاء عبد اللطیف حسین عبد اللطیف 2189619 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

البخانیس االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 طاھر ابراھیم محمود منصور أحمد 2071942 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

روینھ ع للتعلیم االساسى 2004/07/01 عادل بدیر معوض محمود 1183363 كفـءكفـء1112009/05/01 معلم

صندال االبتدائیة 2011/03/01 عامر دمحم عامر حسین 2168864 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/03/01 عبد هللا منصور عبد هللا ابراھیم 2204206 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

محلة موسى االعدادیة 2011/07/01 عبیر احمد عثمان محمود 2063165 كفـءكفـء1142011/07/03 معلم

الفتح االبتدائیة بالبخانیس 2011/03/01 عفاف عبد هللا عبد هللا السید 2198598 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

سیدى طلحة 2011/03/01 عال عبد الرحمن علي دمحم 2205448 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

صندال الثانویة المشتركة 2011/03/01 عالء عبد المنعم أحمد سیداحمد عاصى 2204446 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

عویرة ابتدائیة 2011/02/14 علي دمحم زكریا دمحم 2206091 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

أ.النطاف ریاض أطفال ت 2011/07/01 علیاء صالح خضر ھاشم 1537339 كفـءكفـء1192011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

طاھر االبتدائیة 2011/03/01 عمرو خلیفة عبد الجواد قادوم 2207486 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

صندال االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ توفیق عبد الواحد نعمان 2185138 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الفتح االبتدائیة بالبخانیس 2011/03/01 فاطمھ یوسف عبدالحفیظ یوسف 2201025 كفـءكفـء1222011/02/20 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/03/01 فتحى دمحم فتحى بلتاجى 2227505 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/06/30 فتحي بدران دمحم منسي 1190224 كفـءكفـء1242011/07/03 معلم

روینھ ب للتعلیم االساسى 2011/02/20 فتحیة احمد دمحم الشیخ 2247940 كفـءكفـء1252011/02/20 معلم

صندال االعدادیة 2000/10/03 فؤاد صالح زكى عبد الرؤف 1186648 كفـءكفـء1262009/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 فؤاد محفوظ عبد العال حسن 2207384 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/03/01 كریمة أبو العنین دمحم عثمان 2194880 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

النطاف ع تعلیم اساسى 2011/06/30 لمیاء عبدالرسول مرسى عبدالسمیع 2195085 كفـءكفـء1292011/07/03 معلم

الفتح االبتدائیة بالبخانیس 2011/07/01 دمحم إبراھیم بسیوني عبد الاله 2198615 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 دمحم احمد السعید النحاس 2199559 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم احمد حسان السید 2204842 كفـءكفـء1322011/07/03 معلم

محلة موسى االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم الضبعاوى 2174934 كفـءكفـء1332011/07/03 معلم

روینھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم شعبان دمحم محمود 2204998 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

الطواحنیة االعدادیة المشتركة 2011/06/30 دمحم عوض دمحم الھورى 2229262 كفـءكفـء1352011/06/30 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 دمحم عوض دمحم عوض 2169543 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

نویش ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم قطب متولي الطنطاوي 2209034 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/02/14 دمحم دمحم اسماعیل طلحھ 2201299 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/06/30 دمحم یوسف دمحم یوسف 2204271 كفـءكفـء1392011/07/03 معلم

المتیني األعدادیة للتعلیم األساسي 2011/02/14 محمود ابراھیم دمحم شھاب 2194821 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

الكفر الجدیداالبتدائیة 2011/03/01 محمود احمد دمحم خزعل 2196971 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

نویش للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروة ربیع عبد هللا درویش 2209458 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الحدود ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروة صالح الدین توفیق الزواوي 2208543 كفـءكفـء1432011/07/03 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 مروة ممدوح دمحم سعید 2197324 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

المتیني األعدادیة للتعلیم األساسي 2011/02/14 مصباح على على  السید 2173530 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ممدوح سعید عبد الفتاح حمدون 2178944 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

بلشاشة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منال محمود احمد صیام 2071038 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

محلة القصب ع تعلیم اساسى 2011/06/30 منى جالل معوض شحاتھ 2186406 كفـءكفـء1482011/07/03 معلم

الطواحنیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مھا بسیونى سعد دمحم عریف 2198263 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

محلة موسى االعدادیة 2011/03/13 مھا دمحم سید أحمد الطباخ 2205208 كفـءكفـء1502011/03/13 معلم

روینھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 مي عبد الكریم علي دمحم 2206084 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

كفر الشیخ الجدیدة ع بنات 2011/03/01 ناجى دمحم حسین ناجى 2169663 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

روینھ ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 نادیھ سمیر عبد الحمید سلیم 2179097 كفـءكفـء1532011/02/24 معلم
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الفتح االبتدائیة بالبخانیس 2011/03/01 ناھد دمحم مصطفى ابراھیم 2194167 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/06/30 نبیھ صالح ابراھیم عامر 2176135 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

محلة موسى االعدادیة 2011/06/30 نھاد حسن دمحم حسن 2198435 كفـءكفـء1562011/07/03 معلم

صندال االبتدائیة 2011/02/01 نھى عبد هللا ابوزید ابراھیم 2198234 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

صندال االعدادیة 2011/07/01 نور السعید ناجي عبد هللا 2202276 كفـءكفـء1582011/07/03 معلم

صندال ریاض أطفال 2011/03/01 نورا بطرس عبده بشاى 2223258 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

احمد عرابى ب 2011/03/01 نورا صالح على دمحم احمد 2168615 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

بالل بن رباح ب بمحلة موسى 2011/03/01 نورا نجاح ابراھیم حسن علوان 2190139 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

الحمراء االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ ماھر راضى أبوعرب 2183207 كفـءكفـء1622011/02/20 معلم

الباز االعدادیة بالكفرالجدید 2011/07/01 ھانم دمحم یوسف سعد 2205029 كفـءكفـء1632011/07/03 معلم

البخانیس االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 ھبة راغب یوسف حنا 2201896 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

بلشاشة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ ابراھیم ھنداوى ملیكھ 2168133 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/07/01 ھبھ حسن احمد على الشاویش 2175094 كفـءكفـء1662011/07/03 معلم

روینھ ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدى یوسف على دمحم عطا 2207362 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

صندال االعدادیة 2004/03/01 ھناء السید عزیز ابراھیم 2179507 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/02/14 ھند عادل احمد شرف الدین 2188624 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

محلة القصب االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/06/30 والء احمد ابو الیزید ابو شعیشع 2175105 كفـءكفـء1702011/07/03 معلم

-----------------------------------

7438of 2595 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب كفر الشیخكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمھ الزھراء ع ت أ 2011/03/01 والء حنفى عبد الجواد بالى 2201864 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

بلشاشة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ولید دمحم دمحم المأذون 2185605 كفـءكفـء1722011/02/20 معلم

البخانیس االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 یسرى متولى حسین عیسى 1193318 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 انجى احمد انور غالى 2225229 كفـءكفـء12011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

مسطروة االعدادیة 2011/03/01 حسنى مختار عبدالرحمن عبدالرحمن 2219876 كفـءكفـء22011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الثغر االعدادیة 2011/03/01 صفاء دمحم على عیسى 2227269 كفـءكفـء32011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید على صالح 2011/03/01 نجالء الشحات عمر الحمراوى 2205264 كفـءكفـء42011/03/14 أخصائى نفسى

مجمع اسماعیل فھمى 2011/06/30 ابتسام مرسى عبد المنعم شرابى 2227854 كفـءكفـء52011/07/03 أخصائى اجتماعى

قضاعة الشرقیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/30 انور السید السید حنوره 2220594 كفـءكفـء62011/07/03 أخصائى اجتماعى

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/06/30 حلیمة حسن بدوى البنا 1564936 كفـءكفـء72011/07/03 أخصائى اجتماعى

المقصبة االبتدائیة 2011/06/30 حمدى دمحم احمد حمید 1564975 كفـءكفـء82011/07/03 أخصائى اجتماعى

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/06/30 زھرة على عبدالحكیم الحمراوى 2216946 كفـءكفـء92011/07/03 أخصائى اجتماعى

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 شادیة دمحم السید مدكور 2211318 كفـءكفـء102011/07/03 أخصائى اجتماعى

الثغر االعدادیة 2011/06/30 شیماء حمیده عبد الجلیل حمیده 2227855 كفـءكفـء112011/07/03 أخصائى اجتماعى

مسطروة االعدادیة 2011/06/30 نجاح دمحم عبد القادر سعید 1563972 كفـءكفـء122011/07/03 أخصائى اجتماعى

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/06/30 نجوى دمحم دمحم عیسى 2219774 كفـءكفـء132011/07/03 أخصائى اجتماعى

برج البرلس التجریبیة لغات 2011/06/30 نھى دمحم عبدالحمید عیسى 2225356 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى اجتماعى

مسطروة المشتركة 2011/06/30 یاسمین عبدالعزیز احمد عبدالتواب 2383999 كفـءكفـء152011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1983/11/01 سامیھ دمحم عبدالوھاب على 1165048 كفـءكفـء162012/06/01 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1988/09/01 دمحم احمد دمحم جلو 1173208 كفـءكفـء172012/09/04 ماجیستیرمعلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برج البرلس تعلیم اساسى 1999/05/12 لیلى نظمى دمحم الجمال 1187535 كفـءكفـء182008/11/30 معلم أول

الشھید على صالح 2011/03/01 ابتسام عصام على عیسى 1563733 كفـءكفـء192011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 احمد عبدالجلیل دمحم اسماعیل 2229402 كفـءكفـء202011/03/14 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد عبدالجلیل دمحم ایوب 2226642 كفـءكفـء212011/03/14 معلم

مسطروة المشتركة 2011/06/30 اسماء غالى احمد حمیدان 2228686 كفـءكفـء222011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/06/30 اسماعیل فضل خضر اسماعیل 2229615 كفـءكفـء232011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/06/30 السعید على عزب رخا 2211183 كفـءكفـء242011/07/03 معلم

قضاعة الشرقیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/30 السید عید السید احمد 1554870 كفـءكفـء252011/07/03 معلم

برج البرلس التجریبیة لغات 2011/03/01 الھام حبشى دمحم دمحمبقرة 2219907 كفـءكفـء262011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 امانى عبد الرجال عبد الباسط دمحم 2227901 كفـءكفـء272011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 امانى دمحم شطا اسماعیل الحمادى 1554868 كفـءكفـء282011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2011/03/01 امل صبرى عبدالفتاح شرابى 2220048 كفـءكفـء292011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 امل عبد الباقى مسعد عبد الباقى 1556390 كفـءكفـء302011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/06/30 أمل مسلم موسى غالى 2206432 كفـءكفـء312011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 امیرة احمد انورموسى غالى 1573596 كفـءكفـء322011/03/14 معلم

الشھید حمدى شرابى 2011/03/01 أمیرة السید دمحم البدوى 2198169 كفـءكفـء332011/03/14 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/06/30 امیرة النونو ابراھیم السموخلى 1564957 فوق المتوسطكفـء342011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قضاعة الغربیة المشتركة 2011/06/30 امیرة جمعة عبدالباسط شلبى 2226756 كفـءكفـء352011/07/03 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/03/01 امیرة حسن على عثمان 2228020 كفـءكفـء362011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 امیرة دمحم عبدالقادر على 2191200 كفـءكفـء372011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 امینة دمحم دمحم مھیا 2206453 كفـءكفـء382011/03/14 معلم

مسطروة االعدادیة 2011/03/01 انور دمحم یوسف شرف 2219839 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 ایمان علوش اسماعیل السماحى 2228052 كفـءكفـء402011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/06/30 ایمان دمحم السید احمد 2194764 كفـءكفـء412011/07/03 معلم

الثغر االعدادیة 2011/03/01 ایناس مأمون الزغبى الزغبى 1563687 كفـءكفـء422011/03/14 معلم

الشھید حمدى شرابى 2011/06/30 بسمة دمحم احمد دمحم 2227909 كفـءكفـء432011/07/03 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/30 بسمھ عبدالقادر على القلفاط 2204218 كفـءكفـء442011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 تامر عوض عبدالفتاح الفار 2216793 كفـءكفـء452011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 تھانى دمحم السید لویزو 1571366 كفـءكفـء462011/03/14 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/06/30 جمعة أحمد جمعة الكواتیحى 1554859 كفـءكفـء472011/07/03 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 حلیمة عبد القادر على القلفاط 2211052 كفـءكفـء482011/07/03 معلم

ریاض األطفال بالقاشھ 2011/03/01 حلیمھ احمد ابوالنجا غالى 2214608 كفـءكفـء492011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 حنان دمحم عبد العزیز شرابى 2206488 كفـءكفـء502011/03/14 معلم

برج البرلس التجریبیة للغات 2011/03/01 حیاة السید دمحم لویزو 2206539 كفـءكفـء512011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حمدى شرابى 2011/03/01 دالیا دمحم احمد حماد 1570678 كفـءكفـء522011/03/14 معلم

الشھید حمدى شرابى 2011/03/01 دعاء عبدالفتاح عبدالفتاح مطر 1570019 كفـءكفـء532011/03/14 معلم

الثغر االعدادیة 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم البیطانى 2221417 كفـءكفـء542011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 راندا فؤاد دمحم شرابى 2206477 كفـءكفـء552011/03/14 معلم

المقصبة االبتدائیة 2011/06/30 راویة حسن دمحم الكواتیحى 1564982 كفـءكفـء562011/07/03 معلم

برج البرلس ریاض اطفال 2011/03/01 رباب مختار دمحم القلفاط 2206535 كفـءكفـء572011/03/14 معلم

ریاض األطفال بالقاشھ 2011/03/01 رجبیھ عبدالمولى دمحم الجمال 2214628 كفـءكفـء582011/03/14 معلم

برج البرلس التجریبیة لغات 2011/03/01 رشا احمد احمد الكفراوى 2225335 كفـءكفـء592011/03/14 معلم

قضاعة الشرقیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/30 رشا احمد حجازى صابر 2260439 كفـءكفـء602011/07/03 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا حسن حبشى لویزو 1556388 كفـءكفـء612011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 رضا دمحم دمحم بنوان 2206550 كفـءكفـء622011/03/14 معلم

ریاض األطفال بالقاشھ 2011/03/01 رضوى محمود عبدالوھاب على 2214616 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 رؤیات دمحم عنتر الحمراوى 1554872 كفـءكفـء642011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 زمزم دمحم محمود البیطانى 1570020 كفـءكفـء652011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/03/01 زوات مصطفى حسن شاھین 2227912 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

قضاعة الشرقیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 زیدان زیدان بدر منصور 2236209 كفـءكفـء672011/03/14 معلم

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/06/30 زینب ابو زید عبدالحمید كمون 2386183 كفـءكفـء682011/07/03 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید على صالح 2011/06/30 سالمة فتحى مصطفى حب هللا 2195113 كفـءكفـء692011/07/03 معلم

الثغر االعدادیة 2011/03/01 سامیة سیداحمد سالمة ابوصالح 2204264 كفـءكفـء702011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/06/30 سحر صابر ابوزید حب هللا 1563867 كفـءكفـء712011/07/03 معلم

الثغر االعدادیة 2011/06/30 سحر عبد الغفار دمحم شمس 2227317 كفـءكفـء722011/07/03 معلم

قضاعة الغربیة المشتركة 2011/06/30 سعاد كامل دمحم بكرى 2227903 كفـءكفـء732011/07/03 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/06/30 سعدیة الصاوى الزراعى الحمراوى 2221390 كفـءكفـء742011/07/03 معلم

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعدیة یحیى صالح سعود 2211131 كفـءكفـء752011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 سماح رجب دمحم غمیض 2241529 كفـءكفـء762011/03/14 معلم

برج البرلس التجریبیة لغات 2011/03/01 سماح دمحم عبدالعزیز شرابى 2225331 كفـءكفـء772011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/03/01 سماح دمحم عنتر الحمراوى 2201398 كفـءكفـء782011/03/14 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 سماح یحیى حسن عیسى 2210990 كفـءكفـء792011/07/03 معلم

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سناء على عبدالسالم شرابى 2216783 كفـءكفـء802011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/06/30 سھا منصور حسن عیسى 2201388 كفـءكفـء812011/07/03 معلم

برج البرلس التجریبیة لغات 2011/03/01 سھام عبدهللا امام الدخاخنى 2225328 كفـءكفـء822011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2011/06/30 سھیر عویسھ عبد الصمد غالى 2220606 كفـءكفـء832011/07/03 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 شریھان دمحم عبد الحمید الشامى 2227897 كفـءكفـء842011/03/14 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 شعبان عبدالغفار دمحم شمس 2229608 كفـءكفـء852011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء السید السید القمرى 2227576 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/06/30 شیماء دمحم على عیسى 2216828 كفـءكفـء872011/07/03 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 صابرین حبشى دمحم بقرة 1563454 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 صباح احمد دمحم عبیدى 2191191 كفـءكفـء892011/03/14 معلم

الثغر االعدادیة 2011/06/30 صبرى السید شحاتھ الزغبى 2227300 كفـءكفـء902011/07/03 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 صفاء عبد الكریم فرج هللا صالح 2211113 كفـءكفـء912011/07/03 معلم

الثغر االعدادیة 2011/03/01 صفاء دمحم عبد الفتاح قشالن 2227263 كفـءكفـء922011/03/14 معلم

الحنفى االبتدائیة 2011/03/01 عبدهللا عبدالمنعم عبدالمنعم القاضى 2226591 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

مھنا االبتدائیة 2011/03/01 عبیر رجب یحیى الزغبى 2227910 كفـءكفـء942011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/06/30 عبیر عبدربة  على  شاھین 2221431 كفـءكفـء952011/07/03 معلم

ریاض األطفال بالقاشھ 2011/03/01 عبیر دمحم السید القلفاط 2214640 كفـءكفـء962011/03/14 معلم

الثغر االعدادیة 2011/06/30 عرفات فاضل عبدالسالم عبید 2216739 كفـءكفـء972011/07/03 معلم

العاقولة االبتدائیة 2011/03/01 عزة عبد الواحد دمحم النحوى 2228048 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/03/01 عزة عبدربة نور عبیدى 2201378 كفـءكفـء992011/03/14 معلم

المقصبة االبتدائیة 2011/02/28 عزة مصطفى حلمى عفیفى 2214492 كفـءكفـء1002011/07/03 معلم

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/03/01 عزیزة فھمى عبد الحكیم الحمراوى 2228017 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

فصول الحنفى 2011/03/01 عزیزة دمحم عبدهللا رمضان 2204224 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/06/30 عصام دمحم دمحم عبدالمجید 2219868 كفـءكفـء1032011/07/03 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 عطیات السید عبد الجید القلفاط 2210998 كفـءكفـء1042011/07/03 معلم

الشھید حمدى شرابى 2011/06/30 عواطف حسن عرفات مھیا 2214547 كفـءكفـء1052011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/06/30 غادة حسنى حسن حسین 2225222 كفـءكفـء1062011/07/03 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/03/01 غادة عبدربة عبدالفتاح حب هللا 2206461 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2011/03/01 غاده على السعید غالى 1564287 كفـءكفـء1082011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیھ للبنات 2011/03/01 فاطمة فھمى عبدالحكیم الحمراوى 2201370 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

الشھید حمدى شرابى 2011/03/01 فاطمة دمحم ابراھیم حسین 2214575 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 فاطمة دمحم دمحم شمس 2211142 كفـءكفـء1112011/07/03 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/06/30 فاطمة دمحم دمحم عطیھ 2228041 كفـءكفـء1122011/07/03 معلم

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/06/30 فاطمة ممدوح دمحم الخواجة 2204219 كفـءكفـء1132011/07/03 معلم

برج البرلس التجریبیة للغات 2011/06/30 فوزیة دمحم حسن شرابى 2225345 كفـءكفـء1142011/07/03 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/06/30 كریمة عبدهللا عبدهللا االطروش 2226796 كفـءكفـء1152011/07/03 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 لبنى  دمحم دمحم الخواجة 2206428 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/06/30 لمیاء مجدى فاضل شرشیر 1556740 كفـءكفـء1172011/07/03 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 لمیاء دمحم احمد المحالوى 2198192 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/06/30 ماجدة السید دمحم مھیا 2194754 كفـءكفـء1192011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحنفى االبتدائیة 2011/03/01 مایسة عبدالمنعم عیسى عیسى 2226615 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/06/30 محسن دمحم صابر الكواتیحى 2219830 كفـءكفـء1212011/07/03 معلم

المقصبة االبتدائیة 2011/06/30 دمحم احمد دمحم الطویل 1562255 كفـءكفـء1222011/07/03 معلم

قضاعة الغربیة المشتركة 2011/03/01 دمحم اسماعیل عبد ربھ مبارك 2206076 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم شعبان رجب الحمراوى 2227310 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

قضاعة الغربیة المشتركة 2011/03/01 دمحم صابر طھ الكواتیحى 1562305 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

فصول الحنفى 2011/03/01 دمحم دمحم عطیھ حسین 2228012 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 محمود عطیة دمحم دردرة 2221301 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

برج البرلس التجریبیھ للغات 2011/06/30 محمود مامون اسماعیل اسماعیل 2229630 كفـءكفـء1282011/07/03 معلم

المقصبة االعدادیة 2011/03/01 محمود مختار فرید ایوب 2228069 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/03/01 مدیحة دمحم عبد الفتاح مصطفى 1571380 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/06/30 مروة حسان شحاتة شاھین 2204273 كفـءكفـء1312011/07/03 معلم

الشھید على صالح 2011/03/01 منال مجدى عبدالباقى عامر 2194748 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/06/30 منتزة احمد احمد القلفاط 2204233 كفـءكفـء1332011/07/03 معلم

المقصبة االبتدائیة 2011/06/30 منصورة احمد دمحم الطویل 1564967 كفـءكفـء1342011/07/03 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 منى احسان على عطیھ 2241525 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/06/30 منى السید دمحم احمد 2204250 كفـءكفـء1362011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید على صالح 2011/03/01 منى جمعة دمحم شرقاوى 2195169 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 منى حسن ابراھیم یس 2206545 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2011/03/01 منى حمیدة ابراھیم النیل 2219900 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/06/30 منى عبد الحمید دمحم الشامى 2211215 كفـءكفـء1402011/07/03 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 منى عجمى دمحم عبد العال 2228080 كفـءكفـء1412011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/06/30 منى دمحم على صابر 2216749 كفـءكفـء1422011/07/03 معلم

مسطروة المشتركة 2011/03/01 منیر مسلم موسى بیومى غالى 2214485 كفـءكفـء1432011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 مھا ابراھیم دمحم حسین 1554877 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

دمحم دمحم الحسانین المشتركة 2011/03/01 میرفت عبدالصالح محمود سودان 2216835 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/06/30 ناھد علوش رمضان المزین 2387270 كفـءكفـء1462011/07/03 معلم

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نرمین سعد كامل شمس 2216928 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 نسمة رفعت حسن ابراھیم السماحى 2227915 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 نشوى دمحم اسماعیل شرابى 2227913 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 نصر ونیس نصر شھاوى 2219862 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/06/30 نعمة اسماعیل اسماعیل القلفاط 2195160 كفـءكفـء1512011/07/03 معلم

مھنا االبتدائیة 2011/03/01 نعمة دمحم على العشرى 1556969 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 نھى حسان شحاتھ شاھین 1554871 كفـءكفـء1532011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2011/06/30 نھى ربیع مصطفى عیسى 2220026 كفـءكفـء1542011/07/03 معلم

قضاعة الشرقیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/30 ھانى زیدان بدر منصور 1554862 كفـءكفـء1552011/07/03 معلم

برج البرلس الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھانى عبدالفتاح دمحم دھین 2229324 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

برج البرلس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبة رمضان عزب رخا 2192884 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

مجمع سیدى غانم واسماعیل فھمى 2011/03/01 ھبة دمحم السید القلفاط 2227908 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

مھنا االبتدائیة 2011/03/01 ھبة دمحم دمحم القلفاط 2226532 كفـءكفـء1592011/03/14 معلم

الثغر االعدادیة 2011/03/01 ھدى الشحات خلیل الصاوى 2227906 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 ھدى أمین ابراھیم حسین 2206471 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/06/30 ھدى عبدالفتاح دمحم رمضانحسنین 2195200 كفـءكفـء1622011/07/03 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/06/30 ھالل احمد حسن شاھین 2219736 كفـءكفـء1632011/07/03 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/03/01 ھناء عبدالحكیم یحیى الزغبى 2219976 كفـءكفـء1642011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 ھند دمحم السید لویزو 1563580 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/06/30 وفاء احمد احمد لویزو 2228060 كفـءكفـء1662011/07/03 معلم

الشھیدعلى صالح لریاض األطفال 2011/03/01 وفاء عبدالحكیم یحیى الزغبى 2195231 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

مجمع اسماعیل فھمى 2011/06/30 وفاء دمحم مختار قدره 1564309 كفـءكفـء1682011/07/03 معلم

برج البرلس تعلیم اساسى 2011/03/01 والء دمحم عمر بركات 2206510 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

الشھید على صالح 2011/03/01 ولید ابراھیم سعد البدوى 1561904 كفـءكفـء1702011/03/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج البرلسكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شورى االبتدائیةالجدیدة 2011/06/30 یاسمین السید عبدالجید القلفاط 2204269 كفـءكفـء1712011/07/03 معلم
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7438of 2607 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى غازىكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 جیالن ابراھیم على ابراھیم 2204753 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

أ.منشھ الغربیة االعدادیة ت 2011/07/01 حنان مصطفى عبد الحمید عبد الھادى 2181604 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

الرملھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سحر یوسف عبد السالم جاد هللا 2183878 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

أبو منیسي االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم محسب اسماعیل 2178996 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الحالفــى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عرفة  دمحم  عبد النبي النحال 2205047 كفـءكفـء52011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید أشرف القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء احمد خلیفھ السید 2194896 كفـءكفـء62011/07/03 أخصائى نفسى

السرایا ع للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایمان حسن فتوح السید زعفان 2204692 كفـءكفـء72011/02/14 أخصائى نفسى

السرایا ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 اناس دمحم بدیر ابو شعیشع 2183841 كفـءكفـء82011/07/03 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/01 سامیة صادق محمود یونس 2201265 كفـءكفـء92011/03/01 أخصائى اجتماعى

القومیة العربیة االبتدائیة 2011/07/01 صباح مصطفى احمد مصطفى الحداد 2201245 كفـءكفـء102011/07/03 أخصائى اجتماعى

أبومنیسى االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 عفاف رشاد طلبھ حسن 2181600 كفـءكفـء112011/07/03 أخصائى اجتماعى

سنتماى االبتدائیة 2011/07/01 فتحیة دمحم على حسن 2204817 كفـءكفـء122011/07/03 أخصائى اجتماعى

أ.زھران االعدادیة ت 2011/03/01 محمود لبیب غازى أبوالعینین 2178196 كفـءكفـء132011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد الودود سلیم ب بالخادمیة 2011/07/01 نھلھ دمحم عیسى دمحم خلیل 2201448 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 نیرة عبد الحمید حمودة عمر حمودة 2199270 كفـءكفـء152011/07/03 أخصائى اجتماعى

منشة الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 ھایسة دمحم احمد ابو المجد 2187268 كفـءكفـء162011/07/03 أخصائى اجتماعى

السرایا ع للتعلیم االساسى 1994/09/01 وفاء مصطفى دمحم الحشاش 1641223 كفـءكفـء172011/03/16 معلم أول أ
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى غازىكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبو منیسي االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم الدمرداش سید احمد سلیم 2204711 كفـءكفـء182011/02/14 معلم

الخادمیة ب تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد مصطفى على دمحم 2201250 كفـءكفـء192011/02/14 معلم

أ.سیدى غازى ع بنین ت 2011/03/01 اسماء السید عبد الخالق سالم 2204208 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

أ.سیدى غازى ع بنین ت 2011/07/01 اسماء دمحم السید احمد سالم 2201261 كفـءكفـء212011/07/03 معلم

الخادمیة ب تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء دمحم عبد العظیم ابراھیم 2179014 كفـءكفـء222011/02/14 معلم

الخادمیة لریاض االطفال 2011/03/01 أشواق ابراھیم فتحى ابو العطا 2205181 كفـءكفـء232011/03/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2011/03/01 السیده موسى دمحم عطوه 2223229 كفـءكفـء242011/03/14 معلم

منشة الشرقیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیرة دمحم عبد الدایم سلطان 2184042 كفـءكفـء252011/07/03 معلم

السرایا ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان ابراھیم محب السید خلیل 2202126 كفـءكفـء262011/02/28 معلم

سنتماى االبتدائیة 2011/03/01 بسیونى عبد هللا دمحم سید احمد 2186356 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

الشھید أشرف القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/01 ثریا ابراھیم محمود العبد 2199116 كفـءكفـء282011/02/28 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 ثناء جمال دمحم صالح 2184085 كفـءكفـء292011/02/28 معلم

أ.منشھ الغربیة االعدادیة ت 2011/03/01 جمال غازى نیل شبانھ 2181618 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

القومیة العربیة ریاض االطفال 2011/03/01 حنان الشافعى احمد الشافعى 2194862 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

أ.السرایا االبتدائیة ت 2011/03/01 دالیا عبدالمنعم محمود الجعب 2223241 كفـءكفـء322011/03/14 معلم

منشة الشرقیة لریاض االطفال 2011/03/01 دعاء السید عبد الوھاب العزب 2206601 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

الرملھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رانیا محى الدین منصور دمحم 2201307 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى غازىكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد الودود سلیم ب بالخادمیة 2011/03/01 رشا رضا مصطفى غازى 2173650 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

الحالفــى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رضا صالح دمحم حسانین 2185099 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 رضا فوزى ابراھیم دمحم 2201255 كفـءكفـء372011/07/03 معلم

سنتماى االبتدائیة 2011/03/01 رمضان اسماعیل دمحم احمد 2197089 كفـءكفـء382011/03/14 معلم

سیدى غازى التجاریة المشتركة 2011/03/01 ساره نبیل عبد الغفار ابراھیم سالم 2198252 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

الحالفــى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سامى الشحات محمود ابراھیم 2204263 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

السرایا ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 سامیة فؤاد إبراھیم عبدالعاطي 2207443 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 سحر منصور عبد القادر محى 2202140 كفـءكفـء422011/07/03 معلم

الشھید اسماعیل خلیل الثانویة المشتركة 2011/03/01 سھام طلبة عبد الحمید طلبة 2204863 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2004/07/01 شاھیناز دمحم عبد السالم ابراھیم 1188752 كفـءكفـء442009/12/01 معلم

أ.السرایا االبتدائیة ت 2011/03/01 شرین میزو بدیر ابراھیم 2221814 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

منشة الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 شھیرة عدلي أحمد إسماعیل 2204966 كفـءكفـء462011/02/28 معلم

أ.السرایا االبتدائیة ت 2011/06/30 صباح السعید اسماعیل علي 2229101 كفـءكفـء472011/07/07 معلم

سیدى غازى االعدادیة بنات 2011/07/01 صبحي حسن علي سید علي 2207359 كفـءكفـء482011/07/03 معلم

سیدى غازى االعدادیة بنات 2011/03/01 صفوت عبد الفتاح عبد الفتاح احمد 2202129 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

الشھید أشرف القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/01 عادل دمحم المصلحى نصار 2205662 كفـءكفـء502011/07/03 معلم

أ.زھران االعدادیة ت 2011/03/01 عبد الفتاح رجب عبد الفتاح عبد العال 2198185 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى غازىكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى غازى االعدادیة بنات 2011/07/01 عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف على موسى 2198893 كفـءكفـء522011/07/03 معلم

أبومنیسى االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 عبدالفتاح بدیر عبدالحمید مصطفى 2197305 كفـءكفـء532011/07/03 معلم

الخادمیة ب تعلیم اساسى 2011/07/01 عزه أحمد عبد العزیز دمحم 2202899 كفـءكفـء542011/07/03 معلم

الحالفــى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عصمت عبد الحمید بسیوني حسن 2204979 كفـءكفـء552011/07/03 معلم

الخادمیة لریاض االطفال 2011/03/01 غاده دمحم عبد الفتاح دمحم 2207334 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

أ.منشھ الغربیة االعدادیة ت 2011/07/01 غالیھ دمحم احمد دمحم 2181611 كفـءكفـء572011/07/03 معلم

الشھید عبد الودود سلیم ب بالخادمیة 2011/03/01 فاطمة  جمال دمحم عبد العال 2202283 كفـءكفـء582011/03/14 معلم

الشھید أشرف القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمة ابراھیم محمود العبد 2198358 كفـءكفـء592011/07/03 معلم

منشة الشرقیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 لمیاء شعبان عباس السید 2205212 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 لمیاء عبدالجواد السید علي 2184074 كفـءكفـء612011/07/03 معلم

أبو منیسي االبتدائیة 2011/03/01 دمحم زكى عبد المنعم زكى 2198347 كفـءكفـء622011/03/01 معلم

منشة الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم سمیر على سید احمد 2168638 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم فتحي عنتر احمد 2362252 كفـءكفـء642011/07/03 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم یحیى عبده دمحم جالل 2168155 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

أ.منشھ الغربیة االعدادیة ت 2011/03/01 محمود السید دمحم یوسف 2201319 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

الحالفــى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود طاھر عمر احمد 2204210 كفـءكفـء672011/02/28 معلم

الشھید عبد الودود سلیم ب بالخادمیة 2011/03/01 مروة حسین عبد الجلیل عبد اللطیف 2202148 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سیدى غازىكفر الشیخ ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى غازى االعدادیة بنات 2011/03/01 مروه  عمر احمد مفتاح 2250160 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

أبومنیسى االعدادیھ المشتركھ 2011/06/30 منى نصر عبد الرازق عبد اللة 2219733 كفـءكفـء702011/07/03 معلم

سیدى غازى االعدادیة بنات 2011/07/01 نادیة عوض محمود دمحم 2211048 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الخادمیة ع للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجالء سعد دمحم اسماعیل 2173737 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

أ.سیدى غازى االبتدائیة ت 2011/03/01 نجالء محمود حسن عثمان الجندى 2193956 كفـءكفـء732011/03/01 معلم

السرایا لریاض االطفال 2011/03/01 نشوى عبد هللا عبد العاطي سعد 2205661 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

الشھید عبد الودود سلیم ب بالخادمیة 2011/03/01 ھالة عبدالفتاح السعید مصطفي 2202946 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

زھران ب تعلیم اساسى 2011/07/01 ھالة مصباح على عقل 2200883 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

منشة الشرقیة لریاض االطفال 2011/03/01 ھدیل مصطفى یونس عبد الفتاح 2187262 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

أ.منشھ الغربیة االعدادیة ت 2011/03/01 وطنیھ نیل دمحم السید 2181608 كفـءكفـء782011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة




